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 ! نوریٹک هرکنتسیسو .. ناونعلا نم سانلا بجعیس

 .. قيسنتلاو مظنتلا .. فوشكلاو معلا .. ةيندملاو ةراضحلا .. !؟ نورشعلا نرقلا

 !؟ ةيلهاج كلذ لك . خوراصلاو ةرذلا .. ةعيبطلا ىلع ناسنالا ةرطيس

 ةرطيسلاو ةوقلا نم غلبو .. هلك هخيرات ىف هغلبي مل ةمظعلا نم اًجوأ ناسنإلا غلب دقل

 ًالضف ؛ طقف نينسلا نم تارشع لبق ىضرألا بكوكلا ناكس هب ملعب م ىدم تورج او
 اذه ىف ةيلهاحلا ىف شيعي ناسنإلا نإ كلذ دعب لوقن فيكف ! نورقلا نم تارشع نع

 ؟ نيرشعلا نرقلا

 .. ةاواسملاو ءاخإلا .. ررحتلاو ةيرحلا .. موبلا رشبلا اهلظ ىف شيعي ىتلا«مقلا» و

 .. ةيعايجالا ةلادعلاو ةيطارقي دلا

 !؟ ةيلهاج رصع .. هيف شيعن ىذلا رصعلا اذه نإ لوقن هللاب فيك
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 - ةيبرعلا ةريزجلا ىف - تناك - نمزلا نم ةنيعم ةرتف « ةيلهاجلا» نأ نوريثكلا بسحم

 . مالسإلا لبق

 لبق ةيبرعلا ةايحلا هب هللا فصو ام قدص ىف نولداج ال نيذلا .. «نوبيطلا» كئلوأ

 . مالسإلا ىلإ سايقلاب اقح ةيلهاج تناك اهنأ نونمؤيو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةثعب

 ىلص لوسرلا اهنع لاق ىتلا كلت نم < ةيمالسإ ريغ عفاود مهعفدت - «نوثييخلا» امأ
 اذه ىف اًريثك نولداجب كئلوأف - « .. ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل» : ماسو هيلع هللا

 )١( ةيبصع ىلا اعد نم انم سيل ٠ ةيبصع ىلع لتاق نم انم سيلو ٠ ةيبصع ىلع تام نم انم سيلو ٠

 . .دواد وبأو یناسنلاو ملص هجرخأ



 دقف ! نآرقلا اهفصو اك « ةيلهاج» نكت م اأو ةيبرعلا ةيلهاجلا نع نيحفانم « رمألا
 نم ةبستكم «ةراضح» و « تامولعم» و ٠ ةيتاذ « مق و « لئاضف » ةيبرعلا ةئيبلا ىف ناك

 اب ماق ىتلا ةثيدحلا «تاساردلا» هنع تفشك ام .. سرفلاو نامورلاب لاصتالا

 نرقلا اذه ىف ةمنئاق ةيلهاج لا نوكت نأ نوروصتي ال ىلوأ باب نم مهو ! نوقرشتسملا
 ! سايقملا اذه وه مهسايقم مادام ٠ نيرشعلا

 ! نآرقلا هانع اكو رمألا عقاو ف وه اك « ةيلهاجلا» ىنعم نوكردي ال كئلوأو ءالؤه

 رأثلا ذحخأو ةيئادبلا ةينئولاو جذاسلا كرشلا ىف ةيلهاجلا رهاظم نورصحم نوبيطلا

 ةيلهاجلا « رهاظم » نوذحأي مهنأ ىأ .. ةيبرعلا ةئيبلا ىف ةبراس تناك ىتلا ةيقلفلا دساغملاو

 ىف ٠ ةدودحما ةروصلا هذه ىف اهنورصح م نمو . اهتاذ « ةيلهاجلا» ىه اهنأ ىلع ةيبرعلا
 .. ةيبرعلا ةريزجلا ف ضرألا نم ةعقبلا هذه ىف خيراتلا نم ةنيعملا ةرتفلا هذه

 ! ناكللا وأ نامزلا ىف ةعجر ريغ ىلإ تضم اهنأ - من نم - نونظيو
 «ةراضحلا» وأ معلا » یمسي ام لباقم یه « ةيلهاحلا» نأ نونظب نوثييلاو

 نمو «! ةيناسنالا» وأ ةيسايسلا وأ ةيعاجالا وأ ةيركفلا يتلا »ر وأ «ىداملا مدقتلا» وأ

 لوسر اب هون ىلا ةيمالسالا ريغ عفاودلا كلتب نيعوفدم اًداهجا مهسفنأ نودهج م

 نوفرعی اوناک دقف ۰ ءالهج اونوکی مل برعلا نأ اوتبٹپ یکل ماسو هيلع هتلا یل اص مالسإإلا

 نم ءىشو ةراضحلا هنومسي ام ءىشب نيملم اوناك دقف . نيرخأتم الو . فراعلا ضعب

 ةثاغإو ةعاجشلاو مركلا : لئ ةاضفلا ن نم مہڃدل ناك دقف ٠ قلا نم نيواحخ الو . ةيندملا

 نم كلذ هباش ام وأ ةماركلا وأ ةوخنلا وأ فرشلا لیس ف سفنلا لذبو فوهللا

 لاک م ن رمو !! ةيخرات ةقيقح سيل ةيلهاجلاب محل نآرقلا فصوف مت نمو . رومألا
 . ناسنالا هب رع نأ نكمي يذلا ىرشبلا عافترالا ةت وه مهرظن ىف نورشعلا نرقلاف

 هانع اكو ٠ رمألا عقاو ىف وه اك « ةيلهاجلا» ىنعم نوكردي ال انلق اك كئلوأو ءالؤهو
 ! نارقلا

 ةرتف اهنأ نوري نيذلا نوبيطلا اهروصتي اك ةدودحم ةنيعم «ةروص » ةياهاج لا تسيل

 ٠ ىتش اًروص ذختي نأ نكمي  نيعم «رهوج» ىه امنا . عوجر ريغ ىلإ تضم ةيخيرات



 تفلتخا نإو « ةيلهاج» اهنأ ىف اهلك هباشتتف ؛ ناكملاو نامزلاو فورظلاو ةئيبلا بسحب

 . فالتخالا لك اهرهاظم

 ءاوس ٠ نوثيبلا اهروصتي اك . اهقالطا ىلع ةيناسنإلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيركفلا
 .. نيرشعلا نرقلل ةبسنلاب وأ ةيبرعلا ةيلهاجلل ةبسنلاب

 ىدهب ءادتهالا ضفرت ةيسفن ةلاح ىه _ اهددحو نآرقلا اهانع اك - ةيلهاجلا امنإ

 نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ» : هللا لزنأ اب مكحلا ضفري ىميظنت عضوو ٠ هلا
 . 4)٩ !۲ نونقوی موقل اک ہللا نم نسحأ

 تسيلو .. هللا لزنأ اب مكحلاو . هللا ىدهب ءادتهالاو . هللا ةفرعم لباقم نذا ىه

 ! جاتنإلا ةرفوو ةيداملا ةراضحلاو ملعلا ىمسي ام لباقم
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 ةعيبطلاو كلفلا نوفرعي ال مہنأل « ةيلهاج « ىف اوناك برعلا نإ طق نآرقلا لقي ملو

 ناديم ف نورصاق منأل وأ .. ةيسايسلا مظنلا نوفرعي ال مينأل وأ .. بطلاو ءايميكلاو
 ىلع «ميقلا» نم اولخ وأ ٠ لئاضفلا ضعب نم اولخ مہنأل وأ .. ىداملا جاتنإلا

 ! قالطإلا

 ىعلعلا لهجلا نم ليدبلا ! عونلا سفن نم ليدبلا مهاطعأل كلذ مح لاق ولو
 ىسايسلا لهجلا نم ليدبلاو ! خلا .. ةيبطو ةيئايميكو ةيعيبطو ةيكلف ةيملع « تامولعم »

 تامجوت ىدالا جاتنإلا ىف روصقلا نم ليدبلاو ! ةلصفم ةسوردم ةيسايس تايرظن

 1. طابترا یآ نم ةملطم كلتو هذه

 كلذ نم ايش هايإ مهاطعأ ىذلا ليدبلا نكي ملو . كلذ مم لقي م هنكلو
 , ."٩ هلک

 )١( ةدئالا ةروس ]٠١[ .

 ر٣( نم هللا هبلط ىذلا ليدبلا وه نكي 4 هنكلو . ىمالسإلا «ثعبلا» ةجيتن هلك كلذ دجو دقل اقح

 ةياهاجلا نم اوجرخيل سانلا !



 مهاطعأو .. هتلا مكح نوضفريو مهءاوهأ نومّكحب مهنأل نويلهاج مبنإ مه لاق اإ
 . مالسإلا .. ةيلهاج لا نم ليدبلا

 ‹ ةيلهاجلل لباقملا وهو .. ةيرشبلا ةايحلا نآرقلا هب سيقي ىذلا سايقملا وه كلذف

 .. خيراتلا ىف اهريغ ةيلهاج ةيأ وأ برعلا ةيلهاج ءاوس

 رثكأ - كش الو - تناك « ةيلاخ مأ ىف ةريثك « تاراضح» نع نآرقلا صق دقلو

 نال ةيلهاج مالسإلا اهربتعا كلذ عمو « مالسإلا مملع لزن نيح برعلا نم اًرضحت
 نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ىف اوريسي م وأ» : هللا یدہب یدتہن ال

 مين ءاجو < اهورمع امت رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو « ةوق مهنم دشأ اوناك ؟ مهلبق
 نيذلا ةبقاع ناك مت ‹ نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو مهملظيل هلا ناك اف تانيبلاب مهلسر

 . "« نوئزهنسي اہ اوناکو هللا تایآب اوبذک نأ ی ءوسلا اوءاسا

 اهجماتن اوريل ٠ ةقباس «ةيلهاج» رمأ ىف رظنلا ىلإ « نييلهاجلا» برعلا نآرقلا هجوي انهف
 انه مدختسي ال ناک نِإو . اودتہیو اہ اونمؤی لب ‹ ہللا تایاب اوبذکی الف ‹ اھورذحو

 ءالؤه : نييلهاجلا برعلل لوقيو « امولدم مدختسي هنإف « ديدحتلاب « ةيلهاحلا» ظفل
 «ةراضح» و ضرألل اًريمعتو ةوق مكنم رثكأ اوناك نإو <« ةيلهاجلا ىف مکلثم

 كلت لمشتو مكلمشت ىلا - ةيلهاجلا نم اوجرخت نأ مكل ريخف .. «ةيندم» و
 .. نيملسم اوحبصتو هللا ىده ىف اولخدت نأب _ ءاوس ةفرحنملا «ةراضحلا»
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 ضفري ىميظنت عضوو < هللا ىدهب ءادتهالا ضفرت ةيسفن ةلاح _ نذإ _ ةيلهاجلا
 فالتحاب فلتخت جئاتن . فارحنالا اذه ةيمتحلا جئاتنلا ايصت مت .. هللا لرنأ اب مكحلا

 ةلقلقو ‹ ءاقشو رشبلا ةايح ىف بارطضا اهنأ ىف قفتت انكلو .. هادمو فارحنالا ةروص

 . باذعو ريمدتو

 اينإو .. ةنيعم نمزلا نم ةرتف ىف الو ةيبرعلا ةيلهاجلا ف ةروصحم تسيل ىهف م نمو
 یأ یف كلذک دجوت اک .. ناکم یا یو تقو یأ ین دجوت نأ نکمی ةلاح یھ

 )١( مورلا ةروس ]٩ : ١١[.



 ةيعاةجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا مقلاو ىدا مدقتلاو « ةراضحلا» و ةفرعلا نم « ىوتسم

 اهءاوهأ عبتتو « ىنابرلا ىدملاب ىدتت ال اهلك هذه تناك اذإ .. !٠ ةيناسنإلا» و
 . هللا لزنأ ام عبتت نأ ضفرتو

 . نايس .. «ىوهملا» و «ةيلهاجلا» ناو

 « ةيلهاجلا» ىف ذئنيح مهو .. هللا لزنأ ام اوعبتي نأ نوضفري مهءاوهأ نوعبتي نيذلاف

 مهخلبمو ىرشبلا ملعلا نم مهغلبم ناك بأ .. هللا ىده نوضفري مهنأل : هنيع ببسلا اذه
 مهو .. یداصتقالاو یعاتجالاو یسايسلا مظنتلاو ىدالا مدقتلاو ةراضحلا ىمسي ام

 “ مالسإلا لبق ‹ ةيلهاجلا ىف نوشيعي اوناك نيذلا مه مهدحو برعلا سيلف مت نمو
 .. ءاوهألا اوعبتاو « ىنابرلا ىدملا نع اوفرحا موق لك كلذك امنإو

 نيبن نأ بح .. اهدحو مالسإلا لبق برعلا ةيلهاج ىه ةيلهاجلا نأ نونظي نيذلاو

 ! نيرشعلا نإقلا ىف اهنوشيعب ىتلا ةايحلا عون اونيبتيل ‹ ةيلهاجلا ةقيقح مه

 مه لوقن نأ بحن - ةيبصعلا نم عفادب - ةيبرعلا ةيلهاجلا نع نوحفاني نيذلاو
 نلف مهسفنا اودهجا اهم .. ليبسلا اذھ ی هنولذبي ىذلا دهاحلا دهحلا نم اونماطي

 مظنتلاو ‹ ىملعلا مدقتلا نم اوغلب دق مهتيلهاج ىف برعلا نأ ارمعزي نأ اوعيطتسي
 كلذ عمو ! نيرشعلا نرقلا ةراضح هتغلب ام ةيركفلا «يقلا» و یعاټجالاو ىمايسلا

 نم انرق رشع ةعبرأ لبق مهنيلهاج ىف برعلا نم هتيلهاج یف عشبا نورشعلا نرقلاف
 ىلع رشبلا خيرات ىف ةيلهاج عشبأ - عقاولا ىف - نيرشعلا نرقلا ةيلهاج نإ لب . نامزلا

 . ضرألا رهظ

 ةجف ةسوسح اناثوأ دبعت ! روغلا ةبيرق ةجذاس ةيلهاج ةيبرعلا ةيلهاج لا تناك دقل
 فارحنا هنكلو .. ممن .. ةفرحنم ٠ كولسلا نم اًتاولأو روصتلا نم اثاولأ سراتو ! ةجذاس
 «اهحلاصمر ىلع اهصرحو اهديكو شيرق شطب نم ناک ام لکو ! قیمع ريغ جذاس

 كلتو حلاصملا هذه لجأ نم نييلزألا لدعلاو قتلا قيرط ىف اهفوقوو « «اهتدايس» و
 ىف ادوجوم رهوجلا ثيح نم نكي ناو - ديكلاو شطبلا اذه نم ناك ام لك .. ةدايسلا

۹ 



 ةحجرص ٠ ةدقعم ريغ ةطيسب ةروص ذختي ناك هنأ الإ - ةثيدح وأ ةيدق « ةيلهاج لك
 ةرطفلا لصأ ىف نكي مل داسفلا نأ كلذ < ابات لك ىلع ةرشابم « امثاوتلا لك ىلع
 ةفئازلا ةيجرانلا ةرشقلا قحلا كرع نأ الإ وه اف .. ىجرانلا اهرهظم ىف ناك ام ردقب
 .. تالظلا تباجناو « لزألا قحلل ةرطفلا تملستسا ىح

 .. فنعأو « ثبخأو « رعوأ انأشف ةثيدحلا ةياهاجلا امأ

 ! «ملعلا» ةيلهاج اهنإ

 ! ةبرتلا ىف ةقمعتملا ةرقتسملا مظنلا ةيلهاج

 ! قافآ نم هيلإ لصو اب وهزملا « هتوقب نوتفملا ىداملا مدقتلا ةيلهاج

 ! ةيملع سسأ ىلع .. ةيرشبلا ريمدتل هج وملا ططخلا سوردملا مظنملا ديكلا ةياهاج

 .. خيراتلا ف اه ليثم ال ةيلهاج

 .. نورشعلا نرقلا ايف شيعي ىلا «ةرهاظلا» هذه ةساردب ىِبْعَم باتكلا اذهو

 .. ةيلهاجلا ةرهاظ

 مهكولسو رشبلا تاروصت ىف اهتاساكعناو . اهعالمو . امبابسأ ةساردب ينعم
 ` .اهلبقتسمو . مهتايح ىف اهجناتنو . ىعقاولا

 ف ءاوس ۰ هيف شيعن یذلا عقاولا نم اهلك ةدمتسم ةساردلا هذه ىف اندهاوشو

 .. برغلا وأ قرشلا

 .. ضرألا لك نم دهاوش
 هذه فشك وه . كولسلا حبيحصتو روصتلا حيحصت وه ةساردلا هذه نم انفدهو

 یح .. «ةيلدملا» و «ةراضحلا» و « روطتلا» و « مدقتلا» مساب سانلا نتفت ىلا ةيلهاحلا

 مهنا نوبسحم مهو <« الإ نوردحني ىلا ةوملا ةقيقح اوفرعيو « مهسفنا ىلإ اوئيفي
 .. نودتهم

۰ 



 .. ةيرشبلا لبقتسمب ريشبتلا كلذك انفدهو

 ..رونلا ىلإ تالظلا نم سانلا جرج نيح .. هب نمؤن ىذلا لبقتسملا

 ! باتك فلأ الو .. باتك هعنصب ال رمألا اذه نأ لاحلا ةعيبطب معأ اأو

 : نينثا نيرمأ لجسأ انه ىنكلو
 ةرتف ناذآلا اهتفاجت نإو .. عيضت نأ نكمب ال «ةملكلا» نأب اقح نموأ ىننأ : اهوأ

 .. نامزلا نم

 ! لعفلاب ادب دق رونلا ىلإ تالظلا نم لوحتلا اذه نأب نموأ ىننأ : ىناثلاو

 بتكأ هئوض ىلعو .. نيعلا ىأر هارأ .. رونلا نم صيصب ةكلاحلا تالظلا ىب أدب

 . باتكلا اذه

 . ديري ال قفوملا هللاو

 ےہ رک



- 

 لهم
o 

 .. خيراتلا ايانث ىف ةدودحم نمزلا نم ةرتف تسيل ةيلهاج لا نأ انفرع اذإ

 .. ىداملا مدقتلاو ةيندملاو ةراضحلاو ملعلاب ىمسي امل لباقملا تسيل ابنأ انفرع اذإو

 .. خلا
 .. هللا لزنأ اب مكحلا ضفرو هللا ىدهب ءادتهالا ضفر ىه امنإو

 نع ثيدحلل - يتلا ضعب - انسوفنو انناهذأ تأيت دقف كاذو اذه انفرع اذا

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 نوزہيس اہنافوط ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا مهتذحأ نمم نيريثك نأل .. «ؤولا ضعب» لوقن

 ! هيف نحن ىذلا عنف «ةيلهاجلاب» مكدصقم اذه ناك اذإ : نولوقي ٠ نيرخاس مهفاتك أ

 لك امياع نوصيرح نحن لب ! ةيلهاج اهومتيمس ولو ‹ اضرلا لك اهنع نوضار اننإ
 وه هللا یده»ر ناک دقف ! « هللا یده» ىلا دوعنو انع ىلختن نأ ضفرن ‹« صرحلا

 رضحتنل .. نيدماع هنم انجرخ دق نحو .. ةيجمملاو طاطحالاو رحأتلاو ةفارلاو لهجلا

 ! هيلإ اننوعدت امن انيلإ بحأ ةيلهاجلا ! الك ! .. رونلا ىلإ تالظلا نم جرخنو .. ندمتنو

 . "(! ىدملا ىلع ىمعلا اوبحتساف» : لوقي ذإ مظعلا هللا قدصو

 تہباشت . موق لثم مهلبق نم نيذلا لاق كلذك» : لوقي ذإ مظعلا هللا قدصو

 ! خيراتلا رادم ىلع رشبلا نم دحاأو فص نويلهاحلاف ...Pe مہولق
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 دعب مل .. ةثيدحلا ةيلهاجلا نع ثيدحلل ؤيهتلا ضعب انسوفنو انناهذأ تأيهت دقل
 نم ريثك ىلإ ةجاح ىف دعب لاز ام هنكلو . ةلهو لوأل ادب اك اًركنتسم الو اًبيجع عوضوملا

 .. حيضوتلا

 )١( ةرقبلا ةروس (۲) . [۱۷] تلصف ةروس ]1١۸[ .
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 نمل ةريثك ىرحأ اًبتكو هلك باتكلا اذه قرغتسي ضيفتسم نايب ىلإ ةجاح ىف وه لب
 ! ءاشي

 ىلع ىمعلا بحتستو « هللا ىده ركنتست اهنأ - ةيلهاج لك - ةيلهاجلا ةدقع نإ
 ررضلا وه ىدهلا نم هيلإ ىَعْذت ام نأو ٠ ضحم ا ريفلا وه هيف ىه ام نأ معزتو ٠ ىدها
 ! نارسخلاو

 نأ دعب الإ « بارطضاو ةوقشو فارعناو لالض نم هيف ىه ام امه نيبتسي الو

 ىلع ةرطفلا ةماقتسا ىلإ دوعت نأ دعب .. رونلا ىلإ تالظلا نم جرخت نأ دعب .. ىدتهت
 .. هللا ىده

 ةوقشو فارحلاو لالض نم هنوناعي ام سانلل نيبن نأ باتكلا اذه ىف انتمهمو
 .. هللا ىده نع مهداعتباب هلك اذه ةلصو .. بارطضاو

 ىف ثبت نأ ةيلهاجلا تدوعت دقف ! مهماهفأ الو مهسوفن ىلع ًالهس رمألا نوكي نلو
 : كولسلا فو روصتلا ىف فارحنالا نم ةريثك اناولأ اهلهأ سوفن

 نإو ! كولس نمو تاروصت نم هيلع مه ايف هللا نوفلاحب ال مہنإ مه لوقت ةرات ىهف
 ! هب رمأ وأ هنوعنصي ىذلا اذه رقأ دق هللا

 ! هرییغت الو هدر نوکلمم ال « یمتح»

 رمأ امو هللا ركذ ايف ءىجي ىلا ةيوازلا الإ ةيواز لك نم رمألا مه رسفت اًمئاد ىهو

 - ضرألا ىوق نم - ام ةوقو « ةيغابلا ىه - ضرألا ىوق نم - ام ةوقف ! هللا هب
 اذه وأ ةوقلا هذه ساقت نأ نود نكلو .. لدعي نأ ىغبني ام عضوو « لتاقث نأ ىغبني

 ! باسحلا ىف ًالخاد سيل هنأل .. هللا سايق عضولا

 سيل اذه نأ - هيف مه ال نوظقيتيو مهسفنأ ىلإ نوئيفي نيح - سانلا بجعيس يسو

 ! خبراتلا ايانث ىف ةيلهاج لك نأش وه انإو ! سانلا عم اهدحو ةثيدحلا ةيلهاجلا نأش

 . )(! اهب انرمآ هللاو انءابآ ایلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو»

 )١( فارعألا ةروس ]۲۸[ .
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 . « ! انؤابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش ول اوکرشأ نیذلا لوقیس»

 اهتاروصت ىف اّريلك فلتخت ال انکلو .. ةيئيبلاو ةيداملا اهتروص ىف فلتخت تايلهاجلاف

 ! خيراتلا رادم ىلع اهليعافأ فو

 نم هيف مه ام اونيبتي نأ مہيلع لهسلا نم سانلا دجي نلف <« رمألا ناك أو
 وأ ؛ هللا ىده نع مهداعتبا نم ءىشان - هونيبت اذإ _ فارحالا اذه نأ وأ ؛ فارعنا

 ام مهجر نأ كلمي - هنع دعبلا نم ءىشان مهفارحنا نأ اونيبت اذإ ىح - هللا ىده نأ

 ةداعسلاو ةنينامطلاو رارقتسالا ىلا .. باذعو ماو ةوقشو بارطضا نم هيف مه
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 ةيلهاج نم هيف مه ا مهسفنا لع اهودقع ىلا مہتالكشم الولح كليو ,. ناوضرلاو

 ! فارعناو

 ةيلهاجلا هتلذب ىذلا ديهجلا دهجلا دعب « مهسوفن ىلع ًالهس كلذ سانلا دج نل
 لك لالخ نم مه ةايحلا ريسفتو «‹ هاده نم مهريفنتو « هللا نع مهداعبإ ىف ةثيدحلا

 ! هللا هلزنأ ىذلا ىنابرلا ريسفتلا الا تاريسفتلا

 نيب لوحي ىتيقح لئاح ىه الو ! نايبلا اذه مدقت نع اندعقت نل رمألا ةبوعص نكلو
 - ةثيدحلا ةيلهاجلا مهيلإ ىحوت ام ريغ ىلع - سانلاف ! قحلا ىلإ ءادتهالا نيبو سانلا

 نأ دعب - نوكلميو « هونيبتيف قحلل مهولق اوحتفي نأ ةظحل ىف نوكلمي - ةيلهاج لكو
 ! هيف اودهاجمو هب اولمعب أو 4 هوبګ نا س ہوفرعب
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 !رمألا ءیداب ىف سانلا قدصي نل

 مهدعب نم اشن دق ضرألا هجو لمشي بارطضا نم مويلا هيف مه ام نأ اوقدصي نل

 ! هللا نع

 وأ . ةوقشلا هذه ىف ببسلا وه «لالا سأر » نأ ةثيدحلا ةيلهاجلا مهيلإ تحوأ دقف

 هنا وأ « ةيمتحلا تاضقانتلا » هنا وأ « ةيدرفلا ةيكلملا » هنا وأ « تاقبطلا عارص» هنآ

 جهنم وأ هللا ةنس وأ هللا نإ ةدحاو ةرم مه لقت ملو ...وأ ... وأ « ىداصتقالا طغضلا »

 ! ةايحلا عقاوب ةديعب وأ ةبيرق ةلص وذ هللا

 )١( ماعنألا ةروس ]١١۸[ .
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 اهدوعص ىف ةايحلل ريسفت ىأ نم ةيرخس اأ ةثيدحلا ةيلهاج لا ترخس دقل لب
 ىلع تصرحو ! هللا جهنم وأ هللا ةنسب رمألا رسفي « اهئاقش وأ اهتداعس ىف « اهطوبه وأ
 ‹ ةايحلا عقاو نولوانتي مهو مهناهذأو سانلا سوفن نع ةلمج هللاب لصتي ام لك داعبإ

 ! تايرظنلا ملاع ىف وأ قيبطتلا ماع ىف ءاوس

 ! مالظلا روصعو ىطسولا روصعلا نيبو ٠ هجنمو هللا نيب تطبر دقف كلذ قوفو
 ! هللا جىنم نع دعبلا نيبو ‹ هجہنمو ملعلا نيب تطبر اک

 ! رمألا ءىداب ىف رسي ىف سانلا قدصي نل كلذل
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 .. ةثيدحلا ةيلهاجلا تأشن فيك : ًالوأ سانلل نيبن نأ ثحبلا اذه ىف انجينمو

 . خيراتلا نم ةحفص 2

 .رضاحلا نم ةحفص .. ايف نوشيعي ىلا ةيلهاجلا حمالم : اناث مه نيبنو

 ةسايسلا ىف . كولسلاو روصتلا ىف . اعيمج مہتایح ىف ةيلهاجلا حمالم متن م

 نم ةايحلا هلمشت ام لكو . نفلاو قالحألاو . سفنلا ملعو عاتجالاو . داصتقالاو

 . عقاولا نم ةحفص . طاشن

 ‹ هللا جىنم ىلع اوراس مهنأ ول اهلك رومألا هذه حبصت تناك فيك اًرخأ ممه نيبن م

 ىلع اووتسيو < هلك رابغلا مهنع اوضفني نأ - اودارأ اذإ - ةظحللا هذه ىف نكمي فيكو

 . لبقتسملا ىف لمألا نم ةحفص .. هللا نم ىده ىلع دعاصلا فيظنلا قيرطلا

 .. تاحفصلا هذه نايب لوصفلا نم ىلي ايفو





 خيراتلا نم ةحفص

 ! ناال اك .. ضرألا ىف مدق خيرات ةيلهاجلل
 .. هين لاو - مدآ ىلإ - لوألا ناسنإلا لإ حجري اھالک

 لالضللا امتيلباقو < اهجاودزا ىف « اهتاذ ةيرشبلا ةعيبطلا ىلإ عجرب امهالكو
 حلفأ دق . اهاوقتو اهروجف اهممأف . اهاوس امو سفنو» : نافرعلاو ةياهاجللو « ىدهلاو

 ليبسلا هانيده انا . « نيدجنلا هانيدهو» . " «اهاسد نم باح دقو ‹« اهاکز نم

 . " «اًروفک اماو ارك اش اما

 هذه ىلع ىرجب امنإ ٠ مم ثدحب ام لكو ٠ ضرألا ىلع رشبلا نم ثدحب ام لكف

 . لالضلل ًالباقو ىدهلل ًالباق < ةعيبطلا جودزم ناسنإلا تقلخ ىلا ةيمإلا ةنسلا

 ناكمإ الو ةنسلا هذه ىلع جورح < مهم ٹدحب ملو ‹ هلک مهخيرات یف رشبلل ثدحم ملو

 ( ! تاقوألا نم تقو ىف الع جورخلل

 وأ ىدملا : نيعضولا نيذه دحأ نع جرج ال ضرألا ىلع هلك رشبلا خيراتو

 ! ةيلهاجلا وأ مالسإلا .. لالضلا

 .. ىش تاروطت ضرالا ىلع رشبلا روطتيو

 أ ‹ ةملكلل ميقتسملا قيقحلا ىنعملاب نوروطتي

 .  ليبسلا ءاوس نع نوفرحني ىأ ٠ فرحنملا فئازلا ىنعلاب نوروطتب وأ

 .. نولماکتیو نوجضنیو نومنی ما ی

 )١( سمشلا ةروس ]۷- ١١[.
 . ]٠١[ دلبلا ةروس (۲)
 . [۳] ناسنإلا ةروس (۳)

 )٤( «ةيناسنالا سفنلا ىف تاسارد» باتك رظنا .

 اةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك رظنا (ه) .
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 ىداملا مدقتلاو ةثيبلا مالت .. یش «اًروص» كلذو اذه مهروطت ف نوذختيو

 یو ‹ مہتاروطت لک یف مہکلو .. یسایسلاو یداصتقالاو یعاټجالا یوتسملاو یملعلاو

 امإ : ثلاث اه دجوب ال نينثا نيعضو نع نوجرخي ال ٠ مهروطت اهذختي ىتلا روصلا لك
 ! ةيلهاجلا اماو مالسإلا امإ .. لالضلا امإو ىدملا

 ىنتني اك ٠ ناكملاو نامزلا نيبو ةيلهاجلا نيب طابترا ىأ - حوضو ىف - ىنتني مث نمو
 .. مطظنتلاو ةيندملاو ةراضحلاو ىدألا مدقتلاو « معلا » یوتسم نيبو ايب طابترا یآ

 كلذ دعب فلتخت مم .. دحوم رهوج اهلك ةيلهاحجلاو .. دحوم رهوج هلك ىدهلاو

 . لاكشألاو روصلا

 ..هاده عابتاو « هللاب ةفرعملا وه ىدها

 ... ملعلاو نفلاو ةسايسلاو عاتجالاو داصتقالا ى - ًالاكشأ ةيلهاح لاو ىدهلا ذخعتي مث
 ‹ هلوح نم ىداملا نوكلاب هك اكتحا ىف ىرشبلا « لقعلا» هيلا غلب ام بسانت - خلا

 . ةايحلا ف لماوعلا فلتحم نيب طبرلاو قيسنتلاو مظنتلا ى «ةبرجتلا» هيلإ تخلب امو

 نم ةلاح ةيأ ىف <« خلا .. ملعلاو نفلاو ةسايسلاو حاةجالاو داصتقالا جرخي الو
 امإو مالسإلا امإ .. لالضلا امإو ىدملا امإ : نينثا نيعضو دحأ نع « ةروطتملا » اهتالاح

 ! ةيلهاجلا

 راوطا نم نيعم « روط » نيبو ةيلهاحلا نیب طابترا یا حوضو ف - تنی انه نمو

 ! خيراتلا راوطأ وأ ناسنإلا

 ! ليحتسم رمأ كلذف .. خيراتلا تاحفص لك انه عبتتن نلو

 اًدمعتم ًالامهإ ةثيدحلا ةيلهاجلا امتلمهأ ىلا ةقيقحلا ةذه نيبت انم ةلثمأ ذحأن اننكلو

 ! ةايحلا عقاو ىف هللاب مهطبري ام لكو سانلا نيب لصفتل

 مبنايداصتقاو مهتايعاتجا لمشب .. ةايحلل لماش يظنت - دجو ذنم - نيدلا
 رمال  ةثيدحلا ةيلهاجلا تصرح دقو . مهتديقعو مہنادجو لمشي اك .. مہتسايسو
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 ريغب الكوم طق نكي مل نيدلا نأ معزتو « ةقيقحلا هذه ىننت نأ ىلع - دعب امف هنيبنس
 ! ةايحلل عيرشتلاب هل نأش ال هنأو ‹ ةديقعلاو نادجولا

 تفلتحا نإو) .. دوبعملا وه هللاو « قلانلا وه هللا .. ريغتت ال ةتباث ىهف ةديقعلا امأف

 ٍ ( خيراتلا رادم ىلع نيد ىلا نيد نم ةدابعلا « روص»

 ىلإ ةطاسبلا نم ‹« مهجوضنو مهوع ىف سانلا عم تجردت دقف ةعيرشلا امأو
 لاق موب ةعيرشو ةديقع نيدلا لمتكا ىتح .. ليصفتلا ىلإ ممعتلا نمو « ديقعتلا

 مالسإلا مكل تيضرو ٤ ىنمعن مكيلع تممأو < مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : لاعت

 . «اًنید

 لوسر لسرأ الك .. نيبقاعتمو نيرواجتم ةيلهاحلاو ىدملا دجو خيراتلا رادم ىلعو

 ‹ مهتايح نم ةفلتخم « راوطأ» ف ىدملا ىلع سانلا ماقتساف .. ىحو هللا دنع نم لزنو

 تناكو ىدملا ناكف .. ىرخأ راوطأ ىف وأ اهتاذ راوطألا هذه ىف ةيلهاجلا ىلإ اودتراو

 : هيف ادجو ىذلا ةايحلا « روط » ت نيفسانتمو نيبسانتم ةرم لک ی ةيلهاحجلا

 دق هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو»

 اودسفت الو 0 مهءايشأ سالا اوسخت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةن مکتءاج

 طارص لکب اودعقت الو . نینمؤم منک نإ مکل ریخ مكلذ . اهحالصإ دعب ضرألا ىف

 الیلق متنک ذإ اورکذاو . اجوع اهنوغبتو ‹ هب نمآ نم هللا لیبس نع نودصتو « نودعوت
 . « نيدسفملا ةبقاع ناك فيك اورظناو ٠ مكرثكف

 اوفوأف » : ةيداصتقا اًطویحخ لمشت « ةطسبم ةعي رشو . « هريغ هلا نم مکل ام هللا اودبعا »

 اودسفت الو» : ةيسايسو ةيعاټجا اًطويخو « « مهءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا

 نم هللا ليبس نع نودصتو نودعوت طارص لكب اودعقت الو .. اهحالصإ دعب ضرألا ىف

 . هيف كوشيعي اوناك ىذلا ىسايسلاو ىعاتجالاو ىداصتقالا « روطلا » دق ىلع ..٠ هب نمآ

 ىده ىلع ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا متايح سانلا ضعب مظن روطلا اذه ینو
 - نورحخآ ىبأو . مالسإلل لماشلا ىنعملاب «نيملسم » اوناك وأ . نينمؤم اوناكف هللا ةع رش

 )١( ةدئالا ةروس ]۳[ .
 ) )۲فارعألا ةروس ]۸١ - ۸١[ .



 . ةياهاجلا ىلع اوناكف ةعيرشلا ىده ىلع متايح اومظني نأ _ مهسفنأ بيعش موق نم

 . نيحلا كلذ ىف سانلا هشيعي ىذلا « روطلا» ىوتسم ىلع ناك ةيلهاجلاو مالسإلا الكو

 ةديقعلا ايف .. رونو ىده امف ةاروتلا هيلع تلزنو مالسلا هيلع ىسوم ءاج .. م

 وغ بسانت ىلا ةعي رشلا ايفو .. هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا : ريغتت ال ىلا ةتباثلا

 ةيسايسو ةيعاتجاو ةيداصتقا تاعي رشت ايف . ةموكحو ةلودو مظنم عمتحم ىلإ ةي رشبلا

 . ةلودلا ماظنو . باقعلاو ةعرحلاو . فالطلاو جاوزلاو . ءارشلاو حيلا : ةلماشو ةت

 . خلا

 ةيسايسلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالا مهتايح سانلا ضعب مظن كلذك روطلا اذه ىفو

 - مهسفنأ یسوم موق نم - نورخآ باو . نیملسمو نینمؤم اوناکف هللا ةعي رش یده ىلع
 ناك ةيلهاجلاو مالسإلا الكو .. ةياهاجلا ىلع اوناكف ةعي رشلا ىده ىلع منايح اومظني نأ

 . نیلا كلذ ىف سائلا هشيعي ىذلا روطلا ىوتسم لع

 مه لحيلو < ةاروتلا نم هيدي نيب امل اًقدصم ليجنإلاب مالسلا هيلع ىسيع ءاج من
 .. اه ادادتماو ةاروتلل امامت ةعي رشلاو ةديقعلا ثيح نم ناكف < ماع مرح ىذلا ضعب

 مالسإلا ذخأو . ةيلهاجلا ىلع اوناكف نورخآ ىبأو ‹ نيملسم نينمؤم اوناکف موق هعبتف
 . هيف ناشيعي ىذلا روطلا ةروص امهالك ةيلهاجلاو

 .. مالسإلا ءاج م

 .. ةيرشبلا ىلع هللا ةمعن تمتو نيدلا لمتكاو

 ىلا ةتباثلا ةديقعلا .. هللا دنع نم ءاج نيد لكك ةعيرشو ةديقع مالسإلا ءاج

 ةروصلا .. اهروص رح ىف ةروطتملا ةعيرشلاو « هريغ هلا نم مکلام هللا اودېعا : ريغتت ال

 ةيرشبلل جضنلا ىوتسم ىلع هللا اهعضو ىتلاو « اهلك ةيرشبلا لبقتسمل هللا اهدارأ ىتلا

 « مهروطت» و مهو لک حم ریستو < مہتایح قئاقد لك لمشت ثیحم اهغاصو ۰ اهلک

 ةيضق نع باتكلا اذه ريغ ىف ليصفتلاب تثدحت دقو . الع امو ضرألا هلا ثري ىح

 جرخت ال ثيحم اعم نيرمألا مالسإلا جلاع فيكو < ناسنإلا ةايح ىف روطتملاو تباثلا
 نلو ٠ “هتاعيرشتو مالسإلا مهافم نع «اهروطت» نم ةظحل ةيأ ىف ةيرشبلا ةايحلا

 . «ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك ىف «ةيرشبلا ةايحو مالسإالا» لصف ليصفتلاب ارقا )(1)
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 ثيدحلاب عوضوملا اذه ىلإ دوعنس انكلو ! باتكلا اذه ىف ىرخألا بتكلا لقن ىنستي

 .. ثحبلا اذه نم هعضوم ىف لصفما

 ف اوحبصأف نورخآ موق ىبأو .. نيملسم نينمؤم اوحبصأف موق مالسإلاب نمآ دقو
 .. نيحلا كلذ ذنم .. ةيلهاجلا

 ءى ذنم تضم ىلا ارق رشع ةعيرألا لالح ىف « تريغت » وأ ةايحلا « تروطت» و

 لك .. نييلهاج وأ نيملسم : اه ثلاث ال نيقيرف ضرألا لك ىف سانلا لظو .. مالسإلا
 نوفرعي موق امإ .. هتايضتقمو روطلا كلذ ىوتسم ىلعو « هيف شيعي ىذلا « روطلا» ىف
 كئلوأف « اهلك مہتایح تالیصفت یف هتعیرش لا نوکتحو هیدېب نودتېف هتفرعم قح هللا

 ىلإ نوکتحب الو هیدهب نودتېب الف ‹ هتفرعم قح هللا نوفرعی ال موق امإو ؛ نوملسلا مه
 مهسفنأ نومسي نمم ٠ ايديلقت» وأ «ايسر» اوناک ولو ] نویلهاجلا مه كئلوأف هتعی رش

 . [! .. نیملسم
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 . ةحضاو ةقيقح نيبت .. خيراتلا نم ةلثمأ كلت

 امإو مالسإلا امإ .. لالضلا امإو ىدملا امإ : نيعضو دحأ نع جرخت ال اهلك ةايلاف

 . ةيلهاجلا

 لخاد ىن لکشنت انکلو ‹ ليج دعب ًالیج « ةفلتخ لاكشأ ف لکشتت اهلك راوطألاو
 . ةياهاجلا وأ مالسإلا .. لالضلا وأ ىدملا : امف ثلاث ال نيذللا نيراطإلا نيذه دحأ

 اذه هجي ىذلا قيرطلا امناو .. ةيلهاجلا وأ ىدا ددع ىذلا وه هتاذ روطلا سيلف

 رخآ بناج نمو . ةيلهاجلا راطإ وأ ىدملا راطإ ف ناك نإ : هناكم ددم ىذلا وه روطلا

 ىف نالخاد امه ااو . كلذك ةيلهاجلا الو ‹ ةيرشبلا ةايح نم اًنيعم اًروط ىدها سيلف

 .. ءاننالا ىلإ ءدبلا نم راوطألا لك

 امنإ ! لصفلا اذه ىف ىقتيقحلا انفده تسيل ‹ خيراتلا نم اهانركذ ىتلا ةلثمألا كلت

 انفده امأ .. خيراتلا نم ةحفصلا هذه ىن هضرعن نأ ديرن ام حيضوتل ةيرورض ةمدقت ىه

 تراس ىذلا اهطخ ىف تراس اذالو ؛ تأدب فيك : ةئيدحلا ةيلهاجلا خيرات ضرع وهف
 تمخضت ىح اف تخفن یتلا لماوعلاو ؛ نيرشعلا نرقلا اذه ىف تلحفتسا یتح هيف

 .. ليجلا اذه ىف هلك رشبلا عقاو تألمو تبعشتو
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 دادتما درحم اكيرمأو 7 اہتاذب نکی مل نإ .. ضرألا لك ىلع ةبلاغلا ىه مويلا ابوروأ
 . اهدئاقعو امتاروصتو اهميهافمو اهتراضحبف [اه

 ! تاقلحلا ةلصتم ةيلهاج خيرات هلك ابوروأ خيراتو

 .. ةينامورلا ةيلهاجلاو ةينانويلا ةيلهاجلا تناك مدقلا ذنم

 .. ىطسولا روصعلا ىف ةفرحلا ةديقعلا ةيلهاج تناك م

 ةيلهاجلا ىلإ دادترا - اهنم بناج ىف - ىه ىتلا « ةثيدحلا ةيلهاجلا تناك اّريخأو

 هتلغتساو ةينيورادلا هتثدحتسا ةيلهاج لا ف « روطت» رخآ بناج فو <« ةينامورلا ةينانويلا
 .. دولا بناج نم ريمدتلا ةيرقبع

 درحم رمنس انناف .. ةثيدحلا ةيلهاجلا وه باتكلا اذه ىف ىسيئرلا انعوضوم ناك ذإو

 نم كلذ ىنلي ام رادقمم ٠ ىطسولا روصعلا ةيلهاجو ةيدقلا روصعلا ةيلهاج ىلع رورم
 ىف ةقيمعلا اهروذج امه تناك امن إو « ةأجف تبنت مل ىتلا « ةثيدحلا ةيلهاجلا ىلع ءاوضألا
 ! خيراتلا قاعأ ىفو ةيبوروألا ةبرتلا
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 ةيبوروألا «ةراضحلل» ىتيقحلا ساسألا امه ةبنامورلا ةيلهاحلاو ةينانويلا ةيلهاجلا
 لاحلا ةعيبطب تناك نإو <« اهتاذ ةيبوروألا رداصملا هب فرتعت ام كلذ ! ةرصاعملا

 ةراضحلا نم - ادج اّريثك لب - اريك ةثيدحلا ةيبوروألا «ةضهنلا» تدافأ دقلو
 نم هعضوم ىف كلذ نيبنس اك - انكلو < اهتاذ ةيبوروألا رداصملا لوقت اك ‹ ةيمالسإلا
 ةراضحلا نم هتدافأ اع ةماع ىنابرلا طخلا الو ىمالسإلا طلا ىلع رست مل - لصفلا اذه

 ‹ ىلوألا اهتينثو ىلإ تداعو < ةينامورلا ةينانويلا ةغبصلاب كلذ تغبص لب « ةيمالسإلا
 ديور قري لظ ءاشغ - ةيبوروألا ةسينكلا اهتروص اك - ةيحيسملا نم قيقر ءاشغ اميشغي
 .. نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىف ايئاهن قزمت ىتح اديور

 ةيلهاإل ضرعتلا لبق ةينامورلاو ةينانويلا ةيلهاج لا حمالم ضعبب ملن نأ نسحب مت نمو
 . نيرشعلا نرقلا
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 ةيملع تاديرجنو ةيسايس تايرظنو تافسلفو اتونف ىوتحت ةينانويلا ةيلهاج لا تناك
 . ةيرظن

 ..ریبک ثارت بناوجلا هذه ی امارتو

 < هبناوج لك ىف ىنانويلا ثارتلا عبتتب ةثيدحلا «اتضمن» ىف ابوروأ تينع دقو
 هنم تاتقت ىذلا نيعملا هنأ .. هتایئزج قد ىلإ هصيصفتو < ةضيفتسم ةسارد هتساردو

 . ثيدحلا اهرصع ىئ ابوروأ

 .. هقافآ عاستاو هبناوج ددعت یف < اثار ایرشب «ادھج» ناک هنآ یف كش نم امو

 صقن بناوج ىلع قيرغإلا بساحم نأ انب امو ! مهءايشأ سانلا سخبن نأ انب امو

 موقي ملعم نم مم نكي ملو . مهدهج اودېتجا دقف .. فارحنا بناوج وأ مهريكفت یف
 اذه اوموقي نأ  مهدرفج - مهعسو ىف ناك الو . هيف باوصلا ىلإ مهدريو مهفارحما

 .. فارحنالا

 ثارتلا ین فارحنالا بناوج نيبن نأ - دحأ ىلإ هجوم مول ريغب - طقف ديرن امنإو
 ةيلهاجلا حمالم نيبت ىف انديفت األ - ةيلهاجلا تام نم ةمناد ةمس فارحنالاو _ ىنانويلا
 . ثارتلا كلذ نم اهءاذغ دمتست ىلا < ةثيدلا

 اودتجا نيذلا « نيمدقألا كئلوأ نم دحأ .. دحأ ىلا هجوم مول ريغب : لوقن

 منع نوذخاي نيذلا كئلوأ موللا نم ىلخن ال اتكلو . مهيدي نم اودج ملو مهدهج
 ! فارحنالا ةوهش الإ .. فارحنالل رربم ريغب - ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف  مهفارحنا

 مدقلا ىرصملا ثارتلا ىف اك .. كش نود ةعفان ةريثك ءايشأ ىنانويلا ثارتلا فو

 نكلو . خلا ... ىنيصلاو ىدنملا ثارتلاو ميدقلا ىسرافلا ثارتلاو مدقلا ىبرعلا ثارتلاو

 : نأشلا اذه ىف هيبنتلا ناقحتسي نيرمأ كانه

 مخضت ىف ةديدش ةغلابم تغلاب دق - ةثيدحلا امنيلهاج ىف - ابوروأ نأ : لوألا
 - هلاوحأ عيمج ىف - هنأ سانلل تلّيح ىتح - ! ابوروأل اهنم اًبصعت - ینانویلا ٹارتلا
 قدصيف هتاذ ىهإلا ىحولا الإ ساقي ىلا ةمقلا لب .. ةف اهدعب سيل ىنلا ةمقلا

 ىف هنم قدصأ دجوي ال ىذلا قداصلا كحلا هنأل _ ! بذكي الاغ وهو _ بكي وأ

 ! ! دوجولا

 ىرصملا ثارتلا ضعبب انباجعإك - ثارتلا اذه بناوج ضعبب انباجعإ نأ : ىناثلا

۳ 



 ثارتلا اذه ءاطعإ هانعم نوكي نأ ىغبني ال - ىنيصلا وأ ىدنملا وأ ىسرافلا وأ مدقلا

 ءاحيتسا كلذك هانعم نوكي نأ ىغبني الو . هتقو ىلإ اًمئاد ساقي امن اف ! « ةقلطم» ةميق

 ىف نحن انل رذع ال نكلو < امف رذع هل ناك اجر ىلا ةيلهاحلا هئافارغا ف ثارتلا اذه

 ىلإ ةيلهاجلا نم _ انجرخ دق نوكن نأ ىغبني وأ - انجرح ذإ دعب « اهعابتاو امئاحيتسا
 ! رونلا

 . ةينانويلا ةيلهاجلا وأ .. ىنانويلا ثارتلا تافارحنا ضرعن ساسألا اذه ىلعو

 وأ ! هللا نيبو رشبلا نيب عارصلا ةركف - تخسرو  تحوأ ىلا ىه ةيلهاجلا هذه

 ! « ةهالا»

 ‹ ةثيدح وأ ةيدق ‹ ةيلهاج لك ةمس وهو _ ةملآلا ددعتب داقتعالا نع رظنلا فرصبو

 اًحضاوو اًرشابم داقتعالا اذه ناكأ ءاوسو <« ةيونعم وأ ةسوسح ةيدام ةملآلا تناك ءاوس

 هيلإ ةينانويلا ةياهاج لا تفاضأ دقف « هتاذ ىف ددعتلا نع رظنلا فرصب - اًيفاحو امض مأ

 .. نيموعزملا ةمهآالا كئلوأو رشبلا نيب ةيراضلا ةوادعلا ةركف

 . ةسدقملا رانلا قراس « سويثيمورب ةروطسأ كللذل لام ريحو

 ءالا نم سانلا قلحخ یف همدختسب «سویز» هلإلا ناک یروطسا نئاک « سویٹیموربف ١
 اهاطعأو ءامسلا نم ةسدقملا راثلا مف قرسف « رشبلا وغ فطعلاب سحأ دقو . نيطلاو

 رسن هب لکو ٹیح زاقوقلا لابج یف لسالسلاب هدیق ناب كلذ ىلع «سویز » هبقاعف . مه
 ىكلو .راهنلا ف هباذع ددجتيل « ليللا ءانثأ ىف دبكلا ددجتتو راہنلا لوط هدبک یعری
 لوأ - «ارودناب» ملا لسرأ رشبلا ىديأ نيب ةسدقملا رانلا دوجو نم «سويز» مقتني

 رمديل رورشلا عاونأ ةفاك ىلع لمتشي قودنص اهعمو - ضرألا هجو ىلع ىثنأ نئاك

 ةيده اهنم لبقتو - « سويثيمورب» وحأ - « سويثيميبيإ» اهجوزت الف !! ىرشبلا سنجل ا

 !! ضرألا هجو تألمو رورشلا ترثتناف قودنصلا حتف !٠ هلإلا»

 ابيلع ىلوتسا دق « ةفرعملا» ران ٠ ةسدقملا رانلا ! هتلاو رشبلا نيب ةقالعلا ةعيبط كلت »

 ةهآلاو ! ةلآ اوحبصيو < ةايحلاو نوكلا رارسأ اوفرعيل ‹ ةحلآلا نم اًباصتغاو ةقرس رشبلا

 . « ! ناطلسلاب مود درفتتو ٠ ةوقلاب اهدحو درفنتل ٠ فنعو ةيشحو ىف مهم مقتنت

 )١( «ىمالسإلا نفلا جينم» باتك نع .

۲٤ 



 ةينانويلا ريطاسألا نع اج اًررثك اًمالك - ةثيدحلا اتيلهاج ىف - ابوروأ تلاق دقو
 تابثإ ! هتاذ تابثإل ناسنإلا عارص هنإ تلاق .. تاذلاب ةروطسألا هذه نعو ٠ ةفلتخلا

 وه - هللا نايصع - نايصعلا نإو ! هتيباججإ تابثإ ! ةايحلا ىف هتيلعاف تابثإ ! هدوجو
 ! تاذلا تابثاو ةيلعافلاو ةيباجمالا ناهرب

 ةيلهاجلا نم اًناولأ طقف ضرعن انه نحن امناو ! .. ةثيدحلا ةيلهاحلا شقانن انه انسلو

 ! دعب امف ىبوروألا ركفلا ىف ترثأ فيك انل حضتيل ةينانويلا

 تايلهاج لاف ! ةينانويلا ةيلهاجلا كلت - ٍلعأ ایف - هب درفنت داکت عشب فارحنا هنإ

 ءالؤه صضعب نم ثلعجو , ةددعتم ةملآ دوجو تموت دق - كلذك ملعأ امف - ىرحألا

 ريمدتلا ىوس ةياغ الب ناسنإلاب عاقيإلاو ماقتنالاو رشلا مهتعانص نيريرش ةمآ ةهآلا

 رفنملا عارصلا اذه ريوصتب تصتحخا ىلا ىه اهدحو ةينانويلا ةيلهاجلا نكلو .. كالهالاو

 ىلع ةنعللا تبتكف ! هتيباجيإو ناسنإلا ةيلعاف تابثا لجأ نم « ةملآلاو رشبلا نيب

 ٠ هللا عم حلطصي ال هريمض نأو . هتديقع باسح ىلع الإ هتاذ تبثي ال هنأ : ناسنالا

 ف ةيرطفلا هتبغرو ٠ هتاذ تابثإ ىف ةيرطفلا هتبغر نيب هسفن لحخاد ىف ماثولا موقي الف

 ! للاب نامبالا

 . حورلا باسح ىلع «لقعلا» تسدق ىلا ىه ةينانويلا ةيلهاخلاو

 نايك زربت نأ _ ةثيدحلا ةيبوروألا ةيلهاجلا اه معزت امف - لواحت ىهو < اهنإ
 ف هتمیق عافتراو « هرهوج ةعفرو « هردق ولعو « هتیباج او « هتسادقو « ناسنالا

 اک اًریثک هيلا تفتلت ملف - حورلا بناج - اهمظعأو هبناوج عفرأ تردهأ دق « ةايحلا

 ! ناسنإلا ديس هقلعجو « لقعلا ىلإ تتفتلا

 هتياعافو ناسنإلا دوجو تابثإ ى لماكلا اهرود ىدؤت ةمخض ةيرشب ةقاط لقعلاو

 ىلع هب نامي الا وا .. هدحو هب نالا نكلو . كش كلذ ىف ام نوكلا اذه ىف هتيباجيإو

 هلعجي نيح ٠ ةياهنلا ف ناسنإلا اذه ةميق نم رغصي ىلهاج فارحنا وه .. حورلا باسح

 نئاك .. «ناسنإ» هتقيقح ىف وهو ! ةينانويلا ةفسلفلا هتفرع اك ٠ بسحف القاع اًناويح

 هلماکتو هلومشب عیفرو .. هدحو هلقعب ال « هلک هنایکب عیفر ناسنإ ! ناویحلا ريغ رخآ
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 . ""ناسنإلا ف الإ ققحتت ال ةديرف ةروصب ٠ هطبارتو

 مهلملا بناج لا باسح ىلع وأ . حورلا باسح ىلع لقعلل سيدقتلا اذه ءارج , مو

 لقعلا عيطتسي ال اف .. ةينانويلا ةيلهاجلا ف تافارغا ةلمج تثدح ۰ ناس الا نم

 .. هدحو ىلقعلا هبناج نم لوانتب دوجولا لكو . باسحلا نم اًطقاس اًئش حبصي هكاردإ
 نأ لقعلا عيطتسي ام رادقب دوجوم - هناحبس - هللاف .. هتاذ ىملإلا دوجولا كلذ ىف اع

 هلل ٩ یحورل لا كاردإلا امأ ! "راطإلا كلذ لخاد ىف الإ هل دوجو الو .. هکردب

 . [! دعب نم ةثيدحلا ةيلهاحلا فو ] هلك ىنانويلا جاتنإالا یف ادج رثألا فيعضف

 ةيعيبط ةجيتن ىهو - ةينانويلا ةفسلفلا تألم ىلا ةينهذلا تاديرجتلا تثدح كلذك

 ىح ىطسولا امتيلهاج ىف ابوروأ ةقاط دفنتست تلظ ىتلاو - لقعلاب ماهالا ىف ةغلابملل

 امف نيبنس اك ٠ نيملسملا نع هتذخأ ىذلا ىيرجتلا بهذملا ريثأتب ريخألا اهرصع ىف امتذبن

 . دعب

 نإ ةقيقحو . ىح ىلمع عقاو ىه ام رثكأ ةينهذ اياضق « قالخألا» تراص كلذكو

  انكلو ٠ ةنيعم ةيعاتجا لئاضف ىلع اهدارفأ ىبرت تناك ةينانويلا « ةيطارقعيدلا »

 < طباض الب اهتكرتف .. ةيسنجلا ىضوفلا رمأ ىف ةيقلخلا ةساحلا ىلإ ًالثم دتهت مل - اهلقعب
 .. رامدلا ىلإ كلذ اهب ىدأو
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 تسيل  انلق اك  اهنأل اًعيرس اهب رمن « ةينانويلا ةيلهاج لا تافارحنا « ضعب » كلت
 ىف انعفنت قئاقحلا نم ةعومجمب انم جرخن نأ دون انكلو . ثحببلا اذه ىف انزاكترا ةطقن

 . خيراتلا ىف ةيلهاج لكو ةثيدحلا ةيلهاجلا رمأ ىف رظنلا ةعباتم

 ولخت الو - ةيلهاج ةيأ ىف عيفرلا جاتنإلا وأ ايازملا وأ لئاضفلا ضعب دوجو نأ : ًالوأ

 )١( «ةيناسنالا سفنلا فف تاسارد » باتک رظنا .

 هلثمك سيلا : ىلاعت لوقيو « ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال» : ىلاعت لوقي (۲)

 كاردإ دودح ىف ٠ ةيملإلا ةقيقحلا نع اهيدح ىف اًعيرذ اطبخ ةينانويلا ةفسلفلا تطبخت دقو . «ءىش

 رؤي مل هنوک نع ًالضف . لطاب وغل ىلع ديزي ال ليبسلا اذه ىف اهجاتتإ لكو رصاقلا ىرشبلا لقعلا

 تاديرجتلا قيرط نع هللاب نمؤي م اًدحأ نإف . ةديقعلا ةيضق ىف الو برشا مقا یف اقیقح اثات

 ممتحم وأ مۇم ةمأ دوجو ىف اًمئاق اًرصنع ةغرافلا تاديرجتلا هذه تناك الو . . ةيفسلفلا ةيئهذلا

 ! خيراتلا ىف لضاف
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 عابتالل ةحلاص اهنأ الو ٠ ةميلس ةايح ايحت تناك اأ ىنعي ال - كلذ لثم نم ةيلهاج ةيأ
 ! سابتقالاو

 اهنع عفري ال ةيلهاج ةيأ ىف عيفرلا جاتنإلاو ابازملاو لئاضفلا هذه دوجو نأ : ابنا

 ىف اهتليصح دسفتو اهلك ايازملا هذه هوشت تافارحناب اًمتح ةباصم امناف ! ةياهاجلا ةمصو

 ! ةياهنلا
 - اهثاوهأب مكحت ةيلهاجلا نأ تافارحنالا هذه ف ىسيئرلا ببسلا نأ : الاث

 فرحنتو هفرعت وأ ٠ هللا ىده فرعت ال اهنأل _ ! نايس .. ةرصاقلا ةيرشبلا اهتفرعمب وأ

 ! هاوس مبتتل هلع

 وحن ىلع ةينامورلا ةيلهاحخلا ضارعتسا ف ىضمب ٠ ةديفملا قئاقحلا هذه انفرع اذإف
 . نانويلا ةيلهاج ىف انلعف ام

 ٭« ٭* +

 ! ساوحلا ةيلهاجو ٠ ةداملا ةيلهاج ىه ةينامورلا ةيلهاجلا

 - لبق نم - تعدبأ اك <« ةيرشبلل ةعفان ةريثك ءايشأ ةيلهاجلا هذه تعدبأ دقلو

 .. نانويلا ةيلهاج

 .. ىندماو ىبرملاو ىرادإلاو ىسايسلا مظنتلا .. « مظنتلا » تعدبأ

 سانلا ةيهافرل ىداملا جاتنإلاو ةيدالا لئاسولا مادختسا ىنعم « ةيندملا» تعدبأو
 ٠ تاماملاو ٠ هتإونقو ءاملا تانازخو روسجلاو قرطلا تأشنأف .. مميلع ةايحلا ريسيتو

 .. بعالملاو حراسملاو

 ضعب نم ولخت نأ نكمي ال - ةيلهاج ةيأ - ةيلهاجلا نأ - روطس ذنم - انب رم دقو
 ةيلهاجلا علمي ال ىبسنلا ريخلا اذه دوجو نأ روطسلا كلت ىف انب رم اک . عفنلا ضعبو ريخللا

 ! رامدلا نم ةيالا ىف اهعنمي الو ! فارحنالا نم

 . حورلا باسح ىلع .. ةدالاب فينعلا امناميإ ةينامورلا ةيلهاجلا تافارحنا مظعأ
 سارحلا هكردت ال ىذلا امأ . ساوحلا هكردت ىذلا دوجولا . ىداملا دوجولا وه دوجولاف

 دشأ ناك مم نسو . باسحلا نم طقاس ءىش ليلقلا ىف وأ ٠ هل دوجو ال ءیش وهف
 ! ةديقعلا بناج نامورلا ةايح ىف ةلاحض بناوجحلا

YY 



 و .. ةيسحلا ذئاذللاو .. سحللا ملاعل ديدشلا مخضتلا كلذك اهتافارحما مظعأ نمو
 دح ةغلابلا - سنجلا ذئاذل زواجت عاتم .. دح دنع قي ال رجاف عاتم ىف نامورلا ٠ رغ م

 ميتبعل ىف « ليثقلاو بيذعتلاو لتقلاو مدلا ةقارإب ىشحولا عاتمتسالا ةذل ىلإ - لاذتبالا
 ناك ىتلاو ٠ ءاخسب اهليبس ىف نوقفنيو اهتدهاشمل نوعمتجي اوناك ىلا ةلضفملا ةيشحولا

 ‹ رجانخلاو فويسلاب نوعراصتي - ! توملاو لتقلل نوبردملا  ءاقرألا ايف عراصتي
 ءامد نوقيريو ‹ ضعبلا مهضعب لاصوأ نوعطقيو ٠ ضعبلا مهضعب نوطب نوقشي
 لصيو ء٠ فغشو ةذلب رظنملا نوعباتي نامورلا «ةداس» نم شوحولاو .. ضعبلا مهضعب

 ةباح ىف الك وأ نيبعالتملا دحأ لتقب ةيشحولا ةزرابلا ىهتنت نيح هاصقأ منم حرملا
 ! عارصلا

 مهدحو مه ! طقف نامورلل .. ريهشلا ىامورلا « لدعلا » كلذك اہتافارحا مظعأ نمو

 نؤوكت ىلا ةلعتسملا ةرمعتسملا بوعشلا لك مهو .. ديبعلا ةيقب امأ ! ةلادعلاب نوعتمتسي

 طقف مہلعو . قوقح الو مه ةلادع ال ! ديبع مهف < ةعساولا ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 ! تابجاو

 ! خيراتلا ىف ةريهشلا .. ةينامورلا ةيلهاحلا تافارحا « ضعب» كلت

 ةديقعلا ةيلهاج ..رحآ عون نم ةيلهاج تمشثف ىطسولا روصعلا ىلإ انلقتنا اذإف
 . ةفرحلا

 : ١ ملعلاو نيدلا نيب عارتلا» هباتک یف ىكيرمألا ربی رد لوقب

 ةريطحخ فئاظو اودلقت نيذلا ‹ نيقفانملا ريثأتب ةينارصنلا ىف كرشلاو ةينثولا تلحد »
 ‹ نيدلا رمأب نولفحب اونوكي ملو ةينارصنلاب مهرهاظتب « ةيمورلا ةلودلا ىف ةيلاع بصانمو

 ملظلا ى هرمع ىضق دقف . . نطنطسق ناك كلذكو . . مايألا نم : موي هل اوصلخم ملو

 . (.م ۳۴۳۷ ةنس) هرمع رخآ ی ًالیلق الا ةينيدلا ةسينكلا رماوأب ديقتب ملو ؛ روجفلاو

 نيطنطسق تلو ثيحب ةوقلا نم تغلب دق تناك نإو < ةينارصنلا ةعاملا نإ»

 .نأ اهحافك ةجيتن ناكو . اهتمورج علتقتو ةينثولا رباد عطق نم نكمتت مل اهنكلو « كلا
 ءاوس ةينثولاو ةينارصنلا هيف ىلجتت « ديدج نيد كلذ نم ًاشنو « امثدابم تطلتحا
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 ‹ اتاب ءاضق ( ةينثولا) هسفانم ىلع ىضق ذأ < ةينارصنلا نع مالسإالا فلتحب انه ..

 ٠ شبغ ریغب ةصلاح هدئاقع رشنو

 ىواست ةينيدلا هدئاقع نكت مل ىذلاو « ايندلل دبع ناك ىذلا روطاريمإالا اذه نإو»

 -_ ىنثولاو ىنارصنلا - نيسفانتلا نيبزحلا ةحلصلو « ةيصخشلا هتحلصمل ىأر < ايش
 . ةطخلا هذه هيلع اوركني مل اًضيأ نيخسارلا ىراصنلا نإ ىتح : ايب فلؤيو امهدحوي
 ةينثولا دئاقعلاب تحقلو تمعط اذإ رهدزتس ةديدجلا ةنايدلا نأ نودقتعي اوناك مهلعلو
 ةينثولا ساندأ نم رمألا ةبقاع ىف صلخيس ىفارصنلا نيدلا نأو ! ةيدقلا
 . ۲ ! اهساجرأو

 ف عقو ىذلا فارغالا تابثال < رغ یحیسم بتاك نم ةداهشلا هذه انيفكتو

 امہ ااو . . تاليصفتلا £ ضوغ نأ اهعم جاتح الو ةحسحصلا ةديقعلا نع ابوروأ

 ٠ ىطسولا روصعلا ف ةيبوروألا ةيلهاجلل ةيعقاولا ةايحلا ف تافارحا ةلمج ىلا ریشن نأ

 ! نيدلا لالظ ىف شيعت - رمألا رهاظ ىف - تناك ىلا

 تناك نإو . ةعيرشو ةديقع هللا دنع نم لزنم نيد لكك - ةيحيسملا تناك
 تالايدعتلا  ٤ اروا تناك ةيساسألا اتعی رش نأل كلذف عی رشت تالیصفتب تأت

 نأ ةيحبسملا ىعیبطلا مرينا ناکف ٩ مکیلع مرح > ىذلا ضعب ل لحألو : رر
 . ليجنإلا ىف ةدراولا تاليدعتلا ةاعارم عم ةاروتلا ىف ةلزنملا هللا ةعيرشب مکحت

 ىذلا مخضلا ذوفنلا نم مغرلا ىلعف . كلذك نكي مل لعفلاب ثدح ىذلا نکلو
 ريغ ىف ةقبطم ةيملالا ةعيرشلا نكت لف ىطسولا روصعلا ىف ابروأ ىف ةسينكلا هتلواز.

 هکحم ااو ۰ هللا ةعي رش همکحت الف ريكألا ةاسلا عقاو امأ .. «ةيصخشلا لاوحألا » نوناق'

 ! ةميدقلا ةينامورلا ةيلهاجلا هككحت _ تثش نإ - وأ .. ىنامورلا نوناقلا

 ىلع بلاغلا نيدلا ذوفن نم مغرلا ىلع - ةعقاولا ةايحلاو نيدلا نيب لصفلا اذهو
 نإو .. ابوروأ ىف ىطسولا روصعلا ةيلهاج ىف ةرطخ ةمس ناك _ مهتاروصتو سانلا رعاشم
 ! تاسلا رطحأ نكي

 , ىودئلا نسحلا یا ديسلل «نيملسملا طاطحماب ماعلا رس اذام» باتک نع (),

 , [۰] نارمع لآ ةروس (۲)
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 كلذ عم تناك نإو - رعاشملاو بولقلا ىلع اهناطلس لوازت ةسينكلا تضم دقل

 اذه ضرف ىف تبهذو - ةايحلا عقاو ىف امناكم ىنامورلا نوناقلا ذخأي نأ ىف اًسأب دجت ال
 توكلم مهسفنأل ةنهكلا زجتحا دقف . لوقعم دح لك زواج ىذلا ىدملا ىلإ ناطلسلا
 مهف نورحآلا امأ . هنع اوضرو مهنع ىضر نم الإ هيف نولخدب الف! هوركتحاو ءامسلا
 . ناوضرلا نم «نومورح »

 روشعلاف ! ةحداف ةيحورو ةيلقعو ةيلام بئارض سانلا ىلع ضرفت ةسينكلا تحارو

 قلا اهشويج ىف دينجتلاو ‹ ةيعاطقإلا ةسينكلا ىضارأ ىف ىناجلا لمعلاو تاواتإلاو
 . دابعلا ىلع ضورفملا ناطلسلا نم نول كلذ .. مبدؤتو ةاصعلا كولا اب براحت
 دنع نيطلاب ةلحوملا ضرألا ىف دوجسلا دح غلبي ىذلا ٠ نيدلا لاجرل لذملا عوضخلاو

 ىلا ةفئازلا « ةيملعلا» راكفألاو . ناطلسلا نم رح نول « ثونهكلا لاجر نم دحأ رورم
 ثلاث نول « توملا ىتح بيذعتلا وأ ٠ نامرحلاب اهفلاخ نم بقاعتو لوقعلا ىلع اهضرفت
 ىلع تايرظنلا هذه نالطب ىيرجتلاو ىرظنلا ملعلا تبثأ الف . موشغلا رئاجلا ناطلسلا نم

 اودتر وأ اوتو یتح مہذعت ةسينکلا تحار ویلیلاجو سوکینربوکو ونورب ونادرج دی
 ! هيف مه اع

 نيح « دعب اطوش تبهذ امناو « هلك اذہب نیدلا مساب ةمباقلا ةيلهاج لا فتكت ملو

 اهوعدتبا ةينابهرو» - ضرف نود اًعوطت - ةدابعلاو لتبتلل ةماقملا ةينابهرلا ةريدألا تبلقنا
 ةيوس نم ةيقلخلا مئارجلا لك امف بكترت تاءابم ىلإ تبلقنا .. « مع اهانبتك ام
 _ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو» : ! تابهارلاو مهسفنأ نابهرلا نيب .. ةذاشو
 . ؛اتیاعر قح اهوعر اف - هلا ناوضر ءاغتبا

 ىلإ نيدلا رمأ تلوح ىلا .. خيراتلا ىف ةريهشلا نارفغلا كوكص ةلزهم تناك اًريخأو
 .. نومو سيلدتو ثبعو وه امنإو «ةقيقح» الو ايف ةيدج ال ةمخض ةلزهم

 مماب .. ابوروأ ىف ىطسولا روصعلا ىف تماق ىلا ةيلهاج لا تافارحنا « ضعب » كلتو

 ۰س بدلا

 )١( دیدحلا ةروس ]۲۷[ .
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 ! ديزم اميلعو .. ةعمتم تايلهاجلا هذه ةصالحخ ىه ةثيدحلا ةيلهاجلا

 ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا حمالم لك باتكلا نم ةمداقلا لوصفلا ىف ليصفتلاب عبتتنسو

 .. خيراتلا تاوطحخ عبتتب نوينعم انه نحن اإ ٠ قيبطتلا فو روصتلا

 ءادع ىلع لقن مل نإ .. نيدلا نم ةدعبم ىلع ةثيدحلا ةيبوروألا « ةضلا» تدلو دقل

 وه لاحلا ةعيبطب نكي مل نإو .. ابوروأ ف فورظال ةبسنلاب « ايعيبط » اّرمأ اذه ناكو

 . مالسإلا نيبو « ةيحيسملا » ابوروأ نيب ةيبيلصلا بورحلا تماق ىطسولا روصعلا ىف

 ‹ ةقباسلا ةرقفلا ىف انيأر اك < ةيحيسم امتقيقح ىف نكت م ابوروأ نأ نم مغرلا ىلعو

 دح ىلإ تلصو اًبرح ٠ مالسإلا ةبراحل عمجتتو بصعتت نأ نم اهعنمي ل كلذ نأ الإ
 ال ىحلا نيدتملاف . فئازلا نيدتلا ىلع ليلد هتاذ بصعتلاو . نايحألا نم ريثك ىف ةيشحولا

 . هللا دنع نم هیتأب یده لکب «یدتہی» امناو « بصعتی»

 ‹« هجمو هللا نيد ىلإ ىدتمل اه ةحاتملا ةصرفلا ابوروأ تضفر دقف رمألا ناك ابو
 ... ناقذألا ىلإ امف ةقراغ تناك ىتلا امنيلهاج ىلع ترصأو

 ... دخلا !له دلع فقي م رمألا نکلو

 ی یف نکلو ,. اًعفد مامألا ىلا ةلجعلا عفدت ةددعتم لماوع كانه تناك دقل

 ! ؟ قیرط

 ‹ ةيبوروألا ةايحلا ىف ىرذج لوحتب اًناذيإ ىمالسإلا ماعلاب ةيبيلصلا كاكتحا ناك
 ابوروأ خيرات ىف لماوعلا مهأ نم سلدنألاو برغلا ىف مالسإلاب ابوروأ لاصتا ناك اک
 . ثیدحلا

 7; » !Making of Humanity” ali“ ءانب م باثک ى ١ ٹلوقیرب» : لوق

 لاق اك ةيمالسالا دصقي] ةيبرعلا ةراضحلا هب تداج ام مه معلا ناک دقل
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 ىلا ةيرقبعلا نإ .. جضنلا ةئيطب تناك هرات نكلو « ثيدحلا ماعلا ىلع [ دعبايف

 ءافتخا ىلع ليوط تقو دعب الإ بارع ف شیت م ‹ اينابسأ ىف برعلا ةفاقث امتدلو

 اورو ىا داعأ ىذلا وه هدحو ملعلا نكي ر ملو ؛ مالظلا بحس ءارو ةراضحلا كلت

 ابتعشأ ةروك اب تثعب ةيمالسالا ةراضحلا تارثؤم نم ةريثك ىرحأ تارثؤم نإ لب . ةايل

 راهدزالا ىحاون نم ةدحاو ةيحان ةمن سيل هنأ نم مغرلا ىلع هنإف . ورال ةايحلا ۴

 هذه نإف ‹ ةعطاق ةروصب ةيمالسإلا ةفاقنلا تارثؤم ىلإ اهلصأ عاجرإ نكميو الإ ىنوروألا
 نؤكت ىتلا ةقاطلا كلت ةأشن ىف « نوكت ام مهأو « نوكت ام حضوأ دجوت تارثؤلا

 مولعلا یف یأ : هراهدزال ىوقلا ردصملا ىفو « ةتباث ةزيايم ةوق نم ثيدحلا م اعلل ام

 . «ىملعلا ثحبلا حورو ةيعيبطلا

 نم ًالدبو . ةثيدحلا ةيبوروألا «ةضنلا» اثدحأ ناذللا اه ‹ كلذو كاكتحالا اذه
 اهتسبتقا ىتلا ةياصألا ةراضحلا ًأشنأ ىذلا « ىنابرلا جناب ةضهنلا هذه ىدتهت نأ

 تقولا فو « ةوارض ىف مالسإللا مصاخت تحار اہناف ۰ اہتضہن اہلع تماقأو « ابوروأ

 ! «ةديقعلا» و « نيدلا» مصاخت هتاذ

 برحلا ىف هتورذ غلب ىذلا ٠ قمحألا بصعتلا ةليصح ناكف مالسإلل اهماصحخ ماف

 .. ةيراضلا ةيبيلصلا

 ةريثملا امتافرصتو ةسينكلا ةقاح نييبوروألا سوفن ى هتأشنأ دقف نيدلل اهماصح امأو

 . سوفنلل

 ظافتحالا ىف ربكألا اهدنس ىه ةلاهحلا نأل < «يلعلا» براحن ةسينكلا تناك

 لمتشي ةسينكلا اهايإ هنقلت ام نأ ملعت موب . . ریهالا ملعتت مويو . ريهاج لا ىلع اناطلسب

 ةسينكلل اهدايق ريهاجلا ملست نل ذثموي . . ةشقانملل تبثت ال ىلا ريطاسالا نم ةعومحم لع

 ! مالظلاو ةلاهحلا لظ ف رمألا ا مب ىلا ةلوهسلاب

 راضح ةيمالسإلا ةراضحلا نكت ملو . مالسإلاب الإ ةزيمتم ةراضح «برعللور ما خي راتلا فرعي ۾ )١(

 ف تلحخد ىلا ةملسملا رصانعلا يمج نم < هتاذ مالسإلا جاتن تناك امنا , سنجک « برعلل»

 ررشكلا رصانعلا نم اذحاو اًرصنع نونؤكي نيذلا ٠ برعلا عباط ال مالسإلا عباط لمحت ىهو , مالسالا
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 . مشاغلا ناطلسلا ىلع رطح رصنع ةيرحلا نال « «ةيرحلا» براحت ةسينكلا تناكو

 تناك ولو « ةيدوبعلا ىلع اوربصي نلف « هنوقوذتيو ةيرحلا معط سانلا سحمي مويو
 ! هناطلسو نيدلا مساب مهيلع ضرفت ةيدوبعلا

 سانلا ىلع ضرفت ىهو < اهلك ايهو اهتريدأ لخاد ثبعتو رجفت ةسينكلا تناكو

 یقحسي نيذلا نيحالفلا دض عاطقالا ةدناسم فوفو ,. روشعلاو تاواتإلا وف كلذو

 .. نامرحلاو رقفلا مہنايك

 اذه » نم ةدعبم لع كش الو موقتسف < ةظح ةي ف « ةضملا » تما اذإف

 .. ءاضغبو هعم ءادع ىلع مقت ل نإ .. نيدلا

 .. لعفلاب ثدح ىذلا وه كلذو

 ىف دعتبي روع ىلع تزكتراو . «“ءمما٣”» ىنيد ريغ ساسُأ ىلع ةضہلا كلت تدلو

 . سيساحأو رعاشم نم اهوح امو ةديقعلاو نيدلا نع اًديور ديور هنارود

 ىنامورلاو ىفانويلا ثارتلا ىلإ ٠ ةيحيسملا لبق امف ٠ ىلوألا اهعبانم ىلإ تداع دقل
 نيتدئاس اتناك نيتللا نيتريبكلا نيتيلهاجلا ىلإ _ ةيلهاج ىهو _ تداع انأ ىأ ! ميدقلا

 «مالظلا روصع» ف .. ىطسولا روصعلا ىف ةفرحلا ةديقعلا ةيلهاج لبق

 ! ..«رونلا» ىلإ اًعوجر كلذ تربتعاو

 ابوروأ ىلع ىمالسإلا ماعلا نم عطس ىذلا رونلا .. كش الو رون كانه ناك دقل اقحو
 ةسينكلا ناطلسل لذملا عوضنلا نم اهسوفن ررحو « ةفارنلا نم اهوقع ررحف ٠ ةملظملا

 . ليبس لك نم ةيرحلا ىلإ تعسو ٠ رشبلل ةيدوبعلا تفكنتساف ٠ رئاجلا

 .. حيحصلا هيدهب دتهت ملو < هلوصأ ىلع رونلا ذحأت اہنکلو

 .رونلا اذه هنم تسبتفا ىذلا مالسإلا جهم ىلع هللا ىلإ هجتت مل

 مك احم ةيشحو ىف - تماقف ٠ معلا اهوملع نيذلا اهتذناسأل ىتح تركنت دقل لب
 ! موشغلا ناطلسلا ىلإ اهدرتل ٠ سلدنألا نم نيملسملا درطت - ةريهشلا شيتفتلا

 . «ةيرحلا» تملعتو . «ةراضحلا» تملعتو . « معلا » نيملسملا نم تملعت دقل
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 ةثيدحلا ةيملعلا اهتضبن هيلع تماق ىذلا ىبيرجتلا جبنملا تملعت

 ةيغاط اپنم الک مکعب ةلصفنم تايعاطقإ تناک نأ دعب «مأ» ف عمجنتلا تملعٹو

 هتيعاطقا ف هلاثیو ‹ ةيذيفنتلاو ةيئاضقلاو .ةيعي رشتلا ةطلسلا هصخش ىف لثمتت <« یعاطقإ

 . ديبعلا ىلع

 نم هریمضو ناسنإلا نایک ریرحتب بلاطت تماقف .. ناسناللا قوقح تملعتو

 .. هسافنأ متكتو هقنخت ىتلا تايدوبعلا

 . هلك كلذ ىف هللا جهنم ىدتېت نأ تضفر دقف . ةيلهاج كلذ مغر تناك انكلو

 ثارت .. ميدقلا ىلهاجلا اشارت ىلإ ٠ ىمالسإلا ماعلا نم هتسبق ىذلا رونلا كلذب تدتراو

 .. نامورلا ثارتو قيرغاإلا

 .. ةاجنلل اهمامأ ةصرفلا تعاضو

 انکلو .. ةلواطتم ةمخض ةراضح تٽدیشو .. تررحنو ترضحتو ‹ تملعت دقل ٠

 ! راہنم فرج ىلع اہتماقا

 ةيندملاو ةراضحلاو معلا ىمسي ام لباقم تسيل «ةيلهاجلا» نأ لبق نم انب رم دقو

 ف كلذ مغر سانلا نوكيو « دجوي نأ نكي كلذ لكف .. ىداملا جاتنإلا مدقتو

 . ءايمع ةيلهاج

 عفنلا نم امف ام نكلو .. ةيرشبلل ةعفان رصانع نم ولخت ال ةيلهاج لك نأ انب رمو

 . ةيلهاجلل ةيمتحلا ةيانلا نم كلذك اهذقني الو « ةيلهاجلا ةمصو اهنع عفري ال ىبسلا

 خيراتلا عم ةوطحخ ةوطحل ريسن امنإ .. ثيدحلا لجعتن نأ ديرن الو
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 مئابط اذكه سيلف .. ةمساحو ةثجافم ةدحاو ةبرض نيدلا نع داعتبالا نكي ممل

 ! سوفنلا
 ءطبلا ناك اذإو . ءىطب دج « ءىطب جردت ىف رشبلا سوفن ىف ءايشألا ثدحت امنإ

 اهلتكت نأل ‹ ةعاهملا سوفن ىفا۴ طب دشأ رومألا ناف ٠ هدرفمب درف لك سفن ىف ثدحب
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 دفاو لكل ةمواقملا نم اول نّوكيو < عيرسلا راينالا نم رعاشملاو راكفألا ىمحع
 كلذكو « رشلا وأ ريخلا ىلع ًالمتشم مئاقلا ءانبلا نوكي نأ كلذ ىف ىوتسي .. ديدج
 .. ديدجلا دفاولل ةبسلاب

 ىف ةبحيسمو ةبنثو « ةجودزم ةيصخشب ةلماك اًتورق ابوروأ تشاع كلذ لجأ نم
 . تقولا تاذ

 لک ةلوعو ۰ ةينامورلاو ةينانويلا ةينثولا نم ةدمتسم < اهمیرط ف ریست « ةضبلا »
 نيتقيرعلا نيتيلهاجلا نيتاه قيرط ىلإ ىمالسإلا ملعلاو ةيمالسإلا ةراضحلا نم اهتأي مدقت
 .. خيراتلا ىف

 یصخشلا مهکولس ىف ام دح ىلإ  ةرثؤم ء سانلا رئاض ىف ةعباق «ةديقعلا» و

 ريغ مهافم - ادیور اڈیور  اھکحت ةایلا ہذھ تناک نإو ‹ مہتایح ےھافم یو
 . نيدلا 2 ةضراعتم وأ ¢ نيدلا نم ةدمتسم

 « حالصإلا » تاكرح مساب يبوروألا خيراتلا ىف فرع ام ماق جاودزالا اذه لظ ىو
 طسب هتاذ تقولا ىف لواحتو « هئاقن ىلإ نيدلا در لواحت ىلا تاكرحلا كلت ٠ ىنيدلا
 لقألا ىلع وه وأ . ناكمإلا ف نكي مل كلذ نكلو .. ةايحلا نم ةعقر عسوأ ىلع هناطلس
 ناك _ مهسفنأ نيحلصللا موهفم ىف ىح - نيدلا نأ كلذ ىف ببسلاو . لعفلاب ثدحم م

 ةعيرشل حاأمسلاو ‹ ةعيرشلا نع ةديقعلا لصف وهو « ىلهاجلا عباطلا كلذ لمحي لازي.ام
 رهف ۰ نيد «حالصإ» لكف م نمو . ةايحلا عقاو مکحت نأ - هللا ةعيرش ريغ - ىرحأ

 ! ةايحلا عقاو ف سيلو « ريمضلا ف عباقلا بناجلا ىف حالصإ

 ( ةيموق» ثعاوب تناك ةنماكلا تاكرحلا هذه ثعاوب نأ ىلع ًالضف كلذو
 اتسينك لاصفناب «اهتيموق» زاربإ درت « بوعشلا» تناك دقف ! اتقيقح ىف « ةينيد» ال

 ساسأ ىلع سانلا عمجت ىتلا ةديقعلا ةعيبطل فانم رمأ كلذو .. ةيوبابلا امور ةسينك نع

 نم اهنونكسي ىلا ةعقرلا وأ مهنيموق ساسأ ىلع ال < هللا ىلإ هاجتالا ىف مهدحوت
 ! ضرألا

 . عقاوو نادجو ىلإ هتيتفت نكمي ال .. ةدحو ىرشبلا نايكلا نإ

 . كولسو رعاشم ىلإ اهتيتفت نكمي ال .. ةدحو ةيرشبلا ةايحخلاو



 ‹ ةعيرشلا نع ةديقعلا ايف لصفنت ال ةدحو ., هللا دنع نم لزنملا نيدلا كلذكو

 . ةايحلا عقاو نع نادجولا الو

 ١ ةيلامسأرلا » تناک < ییدلا ١ حالصإالا » تاکرح هيف موقت تناك ىذلا تقولا فو

 ‹ لايتحاو بصنو شغو ابر نم « ةينيد ريغ سسأ ىلع .. ضرألا هجو ريغت ةتبانلا
 .. نادجولا حالصاب نولوغشم نوحلصملاو . مہثامدل صاصتماو نيحداکلل حداف ماظو

 .. نورق ةدع ابوروأ ةيصخش ىف جاودزالا لظ دقف رمألا ناك اأو

 هاجنالا ناك دقف .. ثادحألا هاجتا ءىطخيل نكي مل خيراتلا طح ىلإ رظانلا نكلو

 هريس ىف دعتبیو « ةايحلا قفارم لك ىف ( ؟ءتداوعاص ) « ةينيداللا» وح كش الو ريس

 .  نيدلا قيرط نع اًدیور دیور

 نرق ..رشع عساتلا نرقلا ناك ىح ٠ ةجردتمو ةئيطب تراس ةيلمعلا نكلو

 ٠ يبوروألا خيراتلا ف یربکلا ثادحألا

 .. خيراتلا طوطح اددح ثادحألا نيب نم نانثا ناثدح

 .. ىعانصلا بالقنالاو .. ةبنبورادلا

 وأ ‹ ىطسولا روصعلا ءانب نم قب ام مطحتل داعيم ىلع ! داعیم لع اناک امنأکو

 خماش « ديدج ىلهاج ءانب ةماقإل ٠ ىطسولا روصعلا ةيلهاج نم قب ام - ىرحألاب
 . ثيدحلا رصعلا ةيلهاج .. عفترم

 بالقنالاو < راكفألاو تايرظنلا ملاع ىف اًقينع اًخر ةديقعلا تجر ةينيورادلا

 ! قيبطتلا ملاع ىف .. ىعانصلا

 رشنو «عاونألا لصأ» ىف هباتک ردصأ ۱۸۵۹ ةنس فو ۰ ۱۸۰۹ ةنس نوراد دلو

 . ۱۸۷١ ةنس «ناسنالا لصا» یف هباتک

 . راكفألا ملاعو ةديقعلا ملاع ىف ثادحألا تلاوت كلذ دعبو

 ! «روطتلا» همسا درام .. لیبس هدر ىلا دعي ملو < مقمقلا نم دراملا قلطنا دقل
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 یف ؛تباث» ءیش لک مطحن ىلع رصیو ۰ هلیبس یف ءیش لک حستکی مشاغ درام
 : ! قيرطلا

 اهنثدحأ ىلا ةجرلا نع ىرخأ بتك فو « تابثلاو روطتلا» باتك ىف تثدحت دقو
 ثيدحلا ةداعإ انه كلمأ الو . هلك ىبوروألا ركفلا فو ٠ ةديقعلا ماع ىف ةينيورادلا

 . لوصفلا نم للي امف ىرخأ ةرم هيلإ دوعن ىتح ةزجوم ةرابع ىف هدرسب ینتک أف . هلک
 ىف ناك الو ٠ نوراد اميلع ماق ىتلا ةيلمعملا ةساردلا ىف رصحنت مل روطتلا ةركف نإ

 ريدتف ٠ ريهاجلاو ءاملعلا بيصت تقلطنا امنإو . قاطنلا اذه ف رصحنت نأ ناكمإلا

 ىح .. ةديقعلا ةركف ىح ٠ هلك دوجولا ىف «اًنباث» ايش نوری اودوعی مل تح مهسوءر

 ! هللا ةركف

 اهمهتي وهو داحلإلاب همتت ىه . نوراد نيبو ةسينكلا نيب ةفينعلا برحلا تماقو

 ايلع تزع دقف . ةسينكلا عم رمألا أدبم ىف ريهاملا تفقوو .. فيرختلاو ةلاهجلاب
 تفقوف تداع انكلو . ةطباه ةيناويح ةروص ىف نوراد اهروصب نأ ايلع زعو ٠ ابتديقع
 رئاحلا ةسينكلا ناطعلس نم یب ام مطحتل ةىلاس ةصرف ات دجو األ ۰ نوراد فص یف

 .. باقرلا هب لذتست ىذلا

 ف فقي ال مقمقلا نم قلطنملا دراما راصتناو ٠ نيدلا راسعلا نع ةكرعملا تلجناو

 .. ءیش هقیرط

 عمتجلا ةروص بلقيو - اكد ضرألا كدي ىعانصلا بالقنالا ناك كلذ ءانثأ ىو

 ۰ .. ديدجلا هءانب قيل هلك
 .. ةديقعلا نع لصفنم ءانب

 .. هيفاجي وأ نيدلا براح هيف ءىش لک
 قرست ىهف . هلك نيدلا «اياصو» ناهتما ىف دح دنع فقت ال ةيغاطلا ةيلامسأرلا

 لصحتل . ةطيسبلا ةداجلا مہتايح نع سانلا ىّهلت ىهو . ءامدلا كفستو لتقتو بهتو

 مه همدقت ام بناج ىلإ] داسفلاو ةنيزلاو فرتلا تاودأ عيب نم حابرألا نم ديزم ىلع
 اهلغتست مم ٠ زبخلا ةمقل نع اًح لمعتل ةأرملا جرحت ىهو . [لاحللا ةعيبطب عفن نم
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 ا كالبنساو مه ةيلامسأرلا لالغتسا ىلع نيرئاثلا ٠ لاجرلا نم لاملا تاکرح مطحتل

 .. توقلا ةمقل ىلع لوصحلا لباقم اهقالخأ دسفت قيرطلا فو .. ديهزلا رجألا ءاقل

 داسا مبيب رشنتف « مهرسأ نع اديعب هرافلا بابشلا ةرتف ىف نابشلا لاملا عّمجن

 . ءاغبلا قيرط نع « مهنمزأ» لح مه رسيتو « ىتلخلا
 .. قالحألا لقاعمو ةديقعلا لقاعم كدت اذكهو .. اذكهو
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 .. ىعانصلا بالقنالاو ةينيورادلا ىلع اًروصقم نكي م رمألا نكلو

 ! نيطايشلا كلانه تناك دقل

 ةرطيسلا ملح .. ريبكلا اهملح اهملح قیقحتل ةحناسلا ةصرفلا بقرتت ةيملاعلا ةيدوہلا تناك

 . "(نييمألا» ىلع .. ةيرشبلا ىلع

 هللا بعش مهكريل هللا مهقلخ نيذلا ريمحلا مه نييمألا نإ : مه لوقي دوملتلا نإ

 ! راتحما

 روهظ ىلع ايف نوبت ىتلا ةلفغلا اودجت ىتح اوصبرت : مه لوقت ةيرسلا مهملاعتو ٠
 .ريمحلا

 ساسأ ىلع ةيبوروألا «ةضلا» دلوي ةحرف اأ ةيملاعلا ةيدوميلا تحرف دقلو
 مئادلا ودعلا ىه ةديقعلاو . ةيبوروألا ةديقعلا مطحت وحن قيرطلا فصن كلذف .. ىنيد ال

 دقف ةدقعلا تلحنا اذاف ٠ نيطايشلا ركم مواقت ىتلا ةبلصلا ةدقعلا ىهف . ةيلاعلا ةيدوميل

 . ريمحلا اوبكري نأ ذئنيح نيطايشلا ىلع لهس

 نم كعبتا نم الا < ناطلس مہلع كل سیل یدابع نإ » : ناطيشلل ىلاعت لاق دقل

 ١( ب نیواغلا

 ىلا «نييمألا » ةملك ىلع هلضفأ انأو « ليبس نييمألا ىف انيلع سيل اولاق مہنأب كلذ » : نآرقلا ريبعت اذه )١(

 . دوبيلا ريغ نم مألا لك ىأ ءمان ةملك اميلإ مجرت

 . ]4١[ رجحلا ةروس (۲)
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 . ٩ نولکوتی مېبر یلعو اونمآ نیذلا ىلع ناطلس هل سیل هنا» : هنع یلاعت لاقو

 ٩ « نوکر شم هب مه نيذلاو ‹ هنولوتپ نیذلا ىلع هناطلس اغا : لاقو

 مبتدمأ ىح نوصبرتي ةيملاعلا ةيدوميلا نيطايش نم هؤايلوأو ناطيشلا ناوعأ لظ دقو
 ! ىعانصلا بالقنالاو « ةينيورادلا : نييراتلا نيثدحلا وأ مخضلا ثدحلاب فورظلا

 ٠ ,ةيرشبلاب رشلا ديرب نكي م امر .. اًناطيش نوراد نکی مل امر
 ىف اہکترا یتلا ءاطحألا نم مغرلا ىلعو . قحلا هنأ دقتعي ام یوری اًملاع ناک امر

 اناما مغر « Da1 ۸e0سiرمنوص ابتاذ ةثيدحلا ةينيورادلا اع تفشك ىتلاو ٠ هتيرظن

 درفت نع كلذ دعب ملعلا فشكو  ناسنإلا ةيناويجب نوراد نمآ ذإ .. ةينيورادلا أدبم

 .. ىحورلاو ىلقعلاو ىسفنلا هنايك نع ًالضف ٠ تحبلا ىجولويبلا هنايك ىف ىتح ناسنإلا
 ميدقت ىف ةينلا ءىيس وه نكي مل امبرف ٠ نوراد ةيرظن ىف ءاطحألا هذه نم مغرلا ىلع

 ثيح نیدلا ےهافم نع هتیرظن لصف یف اطا نہ هتئربت ریسعلا نم ناک نِإو « هتیرظن
 عضو ىف ةعيبطلل قراخ رصنع لاخدإ ةباثب نوكي هللا لحخدتب ةايحلا ريسفت نإ» : لوقي

 ! «اهتردقل دح الو ٠ ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ» : لوقي ثيحو ! « تح یکیناکیم

 بيرختلا ىلإ ةينلا ءوس نم ثئابخلا مهيف ترفوت نيذلا مه دوہيلا نيطايش نكلو
 . ةيرشبلا نايكل دمعتملا

 انکلو ۰ ايدو سیل نوراد نإ» : (نویھص ءایکح تالوکوتورب) باتک لوقی
 . «نيدلا مطعم ف اهلغتسنو ۰ عساو قفاطن لع هءارآ رشنن فیک افرع

 . ميئارآل جيورتلاب ٠ هشتينو سكرامو نوراد حاجن انبتر دقل» : باتكلا لوقيو
 لكب انل حضاو ٠ ىدوہيلا ريغ ركفلا ىف مهمولع هئشنت ىذلا قالخألل مادملا رثألا نإو

 4 دیک أت

 مطحتل لالغتسا عشبأ روطتلا ةيرظنو ةينيورادلا ةيرظن ةيملاعلا ةيدوهيلا تلغتسا دقل

 ديورفو سكرام : امثالع ربكأ نم ةثالث دي ىلع ‹ ةيبوروألا ةيلهاج لا ىف ةيقاب ةليضف لك

 )١( لحنلا ةروس ]۹4[ .

 ) )۲لحنلا ةروس ]٠٠١[ .

۳۹ 



 سوفن ف هتروص نوثولیو « ریقحتو ةيارزب نيدلا نع نوثدحتي مهلك اوحار م اکردو

 : ریهاجلا

 ! ةرطف سيل نيدلا نإ لوقي مباكرد

 اهعدتبا ريطاسألا نم ةعومجم هنإ لوقيو . بعشلا نويفأ نيدلا نإ لوقب سكرامو
 نامرحلا ةايح نع ةرخآلا عنب اهتيهلتو ٠ ةحداكلا ريهالا ريدختل نويلامسأرلاو نويعاطقإلا

 !! ضرألا ىف

 ىسنجلا قشعلا نم . بيدوأ ةدقع نم . تبكلا نم ءىشان نيدلا نإ لوقي ديورفو

 !! هيبأ لتق ىف نبالا ةبغر نم . همأ وحن دلولا هسحب ىذلا

 .. قالحألا نومطحب مثال حارو

 ءىش قالحألاو ! ةرطفلا نم سيل جاوزلاو ! ةيوس ةرهاظ ةيرجلا نإ لوقي ماکرد

 ىذلا « ىعمجلا لقعلا» عنص نم كلذ لك اغإو . تباث نايكك هنع ثيدحلا نك ال

 . ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم لقتنيو « لاح ىلع تبثي ال

 ماودلا ىلع روطتملا ىداصتقالا عضولل ساكعنا درحم قالحألا نإ لوقب سكرامو

 . ةتباث ةميف تسيلو

 تبك ىهو . ةيداعلا ةيعيبطلا امنروص ىف ىح ةوسقلا عباطب مستت اهنإ لوقي ديورفو
 ! ناسنإلا نايكب راض

 ىلإ اهتيب نم ةأرلا جارحخإ ىلع تصرح امنإو .. دحلا اذه دنع ةرماؤملا ضقت ملو

 . قيرطلا

 .. لمعت نأ دبال ةأرملا نإ لوقي سكرام

 ! .. ةرطف سيل جاوزلا نإ اه لوقي مباكردو

 . دويقلا نم اًصلاخ ايسنج اًقيقحت انايك ققحت نأ دبال اهنإ اه لوقف اهفقلتي ديورفو

 . عقاولا قاطن ف لمعت امنإ .. تايرظنلا ملاع ىف لمعلاب ةيلاعلا ةيدوهيلا ىنتكت ال مث

 . «ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك ىف ٠ ةثالثلا دوہيلا » لصف رظنا 0(
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 رطخت مل ىلا ةعشبلا ةروصلا هذه ىلع ةينبورادلا روطتلا ةركف تلغتسا دق تناك اذإف

 .. داسفلا ىلع اًمئاق هلعجتف ىعانصلا بالقنالا لغتست كلذك اهناف « لاب ىلع نورادل

 . ىناطيشلا ىوبرلا مهطاشن دولا نوبارملا اميف لغتسي ةيدومي ةعدب ةيلامسأرلاف
 . تاعورشملا نم عفانلا ىلع رصتقت الو داوملا نم عفانلا جاتنإب ىنتكت ال ةيلامسأرلاو

 داسفال ادهاج اًتيثح اًيعس ىعست ٠ ءىش لک لبق ةيدوب ةسسؤم ىهو «اييسلا» كانهف

 . سنجلا ةنتف نم مهيلع ضرعت اب تانبلاو دالوألا

 سكرام اهجرخأ ىتلا - ةأرملا لعجت نأ اهمه لك ةنيزلا تويبو ءايزألا تويبو
 .. ةديقعلا ةدقع هبلق ىف لحتو <« ءارغالاو ةنتفلاب هلاب لغشت ٠ لجرلل ةنتف _ لمعت

 لا ءاسنلاو لاجرلا اہف فرغب ةسندلا تاوهشلاب ج روح ام لإ ماعلا بلقنیو

 . ناذآللا

 همسرت ىذلا ربكألا ىناطيشلا محلا نوققحيو <« ريمحلا روهظ ىلع دوهيلا بثب ذئدنعو
 .. ثيبخلا ءاحاالا كلذب ةنوحشملا « ةسدقملا » مہتک

# # +% 

 .. ضرألا لك ىلع ترطبس دق ةيلهاج لا نوكت ةياهنلا ىفو

 مويلا ةرطيسملا ىه <« خيراتلا ف ةبراض روذج نم ةيلهاجلا ابف تتبن ىتلا ابوروأف

 .. سانلا ىهافم ىلع ةرطيسملا ىه ةيلهاجلا اهميهافمو .. ةيرشبلا ىلع

 بالقنالاو ةينيورادلا لظ ىف نيدلا نع لماكلا لاصفنالا ةيلهاجو <« ىطسولا

 . نيرشعلا نرقلا ةيلهاج .. ةثيدحلا ةيلهاجلا ىه ةعمتحم اهلك .. ىعانصلا

 اهلك ضرألا لالخ تساج دق ابوروأ نأل < ابوروأ ىلع ةروصقم تسيل ىهو

 تراصو « هيف تساج ناكم لك ىف ةيلهاحجلا اهميهافم ترشنف ٠ ىراتسالا ذوفنلاب
 . ناطلسلا ةبحاص ىه ضرألا لك ىف ةيلهاجلا

 .. خيراتلا نم ةحفصلا هذهب املأ دق نآلاو

 . ةثيدحلا ةيلهاجلا « حمالم» نع ثدحتنلف

٤١ 



 ةثيدحلا ةيلهاحلا حمالم

 ٠ اف شيعت ىلا ةئيبلا حمالم ىه <« اهزيت ةصاحخ حمالم خيراتلا ىف ةيلهاج لكل

 اهلك تناك نإو « اهب طيب ىذلا ىسايسلاو ىعاټجالاو ىداصتقالا « روطلا » حمالمو

 . خبراتلا رادم ىلع ةيلهاجلا ةمس اهحنمت ىتلا ىه ةليصأ صئاصحخ ىف كرتشت كلذ عم

 ىف : ةثيدحلا ةيلهاجلا تافارحنا نع نيمداقلا نيلصفلا ىن فاو ليصفتب تدحتنسو

 نأ ليصفتلا اذه لبق انب نسحب نكلو . عقاولا ملاعو تايرظنلا ملاع ىف . كولسلاو روصتلا

 قباسلا لصفلا ىف انمملا اك « ةثيدحلا ةيلهاج لا ةروص نؤكت ىلا حمالملاب ةعيرس ةمالإ ملن

 . نورقلا لالخ اهتاروطتو ةيلهاج لا هذه دلوم امف انعبتت ‹ خيراتلا نم ةعيرس ةحملب
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 . حلا نالا هللاب نموت ال تايلهاجلا لك

 ساسألا ىه لب . خيراتلا تايلهاج لك نيب ةكرتشملا ىربكلا ةصيصنلا ىه كلت

 . كولسلا فو روصتلا ىف ىرحألا تافارحنالا لك هيلع ىنبنتو « ةيلهاجلا هنم ًأشنت ىذلا

 ددستو « نوكلا ىف حيحصلا هناكم ناسنإلل ددحت ىلا ىه ةحيحصلا ةديقعلا نإ
 مےقتسملا هقيرط هل مسرتو ةبئاصلا هتهجو هل نيعت ثيح ناكاو نامزلا ىف هاطخ

 یغبنی اک هلک حبصیو . هعقاوو هئدابمو 4 هلاعأو هرعاشمو ٴ هکولسو هنادجو مقتسیف

 . حيحصلا هاحتالا ةهجتم <« ةلماكتم ةكساټم ةدحو _ نوکي نأ

 اك .. هلك ناسنإلا نايك بارطضالا لمشي نأ دب الف ةديقعلا هذه فرحنت نيحو

 ‹ دحوملا نايكلا قرفتيف . موسرملا اههاجتا نيبو اهنيب لاحب نيح ةيسيطنغملا ةربإالا برطضت

 ‹ هکولسو هنادجوو « هلاعأو هرعاشم عزوتتو . ناکملاو نامزلا ىف هتاوطحخ برطضتو

 نمألا هنايك لمشي الو « اهنوكي نأ ىغبني ىتلا ةدحولا كلت دوعي الف ؛ هعقاوو هئدابمو
 . عيحصلا جبلاو ةحيحصلا ةديقعلا لالظ ىف اب عتمتسي ناذللا نوكسلاو

 .. ةيلهاحخلا دجوت ذئدنعو

۲ 



 مكاحتلا ىف لثمتت ىتلا ةدابعلا هذه « قحلا هللا ةدابع نع فارحالا ىه ةياهاجل اف

 ‹ عزوتو بارطضا نم فارحالا اذه ىلع بترتي ام مت . هلك ةايحلا رمأ ىف هدحو هيلإ

 ةقالع ىف بارطضا . راكفألا ىف بارطضاو مظنلا ىف بارطضا . تيتشتو قزمتو

 . ناسنإلا هيخأب هتقالعو <« هلوح نم ةايحلاو نوكلاب هتقالعو < هبرب ناسنإلا

 ىف فارحنا اهعبتي نأ نود ٠ قتلا هللا ةدابع نع فارحلا خيراتلا ىف طق ثدحم لو

 ءاوس ‹ هلك كلذل مظنلا ىه ةديقعلاف . هراكفأو هتاروصتو هتاطابتراو ناسنإلا تاقالع

 نايكلا ماقتسا ةديقعلا تحص اذإف ! درب مل مأ دارأو ٠ هبنتي مل مأ كلذ ىلإ ناسنإلا هبنت

 كلذ هلك نايكلا ىلإ ىرس ةديقعلا تبرطضا اذاو « هتاوطخ تماقتساو « هلك

 . بارطضاللا

 ! هللا ةدابع ىف ةماقتسا عم ضرألا ىن بارطضا ثدحب م رخآلا هجولا نمو

 انإو . رمألا اذه ىف لصيفلا وه سيل اهدوجو درج نكلو . معن . ةديقعلا دجوت دق

 ء هلك ناسنإلا لمشي ىذلا دوجولا . لماكتملا لماشلا < كرحتملا ىحلا دوجولا وه

 ْ هعقاوو هئدابم لمشی تقولا تاذ ف هکولسو  هرعاشم لمشي . عرج نود هنم ارج ه

 وه - دجوت مل مأ هللا ىلإ ةهجتم ةديقع هيف تدجو ءاوس _ كلذ فالخ عضو لكو ٠
 .. فلختت ال ىتلا ةيمتحلا اقاوع هبيصتو « ةيلهاجلا مسا هيلع قبطني ‹ ةيلهاجلا نم نول
 . هللا ةنس اهنأل
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 .. هيلإ نوهجوتيو . هدوجوب نونمؤيو < هللا نوفرعي ةيلهاجلا ىف برعلا ناك دقو

 : ةيلهاجلا ىف برعلا نع مبركلا نآرقلا لوقب
 ١ هللا وقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم ملأس نلو !٠ .

 . «! هللا وقبل ؟ مهقلخ نم مهتلأس نود

 )١( ناقل ةروس ]٠١[ .

 ) )۲فرحخزلا ةروس ]۸۷[ .

۳ 



 نمو ٠ راصبألاو عمسلا كلي نما ؟ ضرألاو ءامسلا نم مكقزرب نم : لق»

 ٠٠ ! هللا نولوقيسف ؟رمألا ربدي نمو ٠ ىحلا نم تيملا جرخنو تيما نم ىحلا جرحت

 ا ورک الف : : لق ! هلل نولوقيس ؟ نوملعت منك نإ ايف نمو ضرألا نمل : لق

 ؟ نوقت الفا : لق ! هلل نولوفيس ؟ مظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسل ا بر نم : لق

 ! هلل نولوقیس ؟ نوملعت متنک نإ هيلع راج الو ریجن وهو ءیش لک توکلم هديب نم : لق

 . ۳ ٩ نورحست ینأف : لق

 لک توکلم هديب یذلا ربدملا قلاخلا هنأب نونمؤی اوناکو ۰ هللا نوفرعی اوناک دقف نذاو

 ! ءىش

 هب نونمؤب الو - هناحبس  هتقیقح ىلع هنوفرعی اونوکی مل مہنأ مہتیاھاج نکلو
 . هلك مهرمأ ىف هدحو هنوكعت الو . قحلا نامبالا

 ۳ "ي -
 ٍ آ۲ هردق یح هللا اوردق امو »

 بترتت نأ دب ال ىلا ةيقطنملا ةيعيبطلا اهجناتن ةفرعملا هذه نوعبتب ال م هنوفرعی اوناک

 . الع

 . ىلادجولا داقتعالا ثيح نم كلذ .. ىرحخأ ةملآ هعم لودبعی ج هنوفرعي

 نم كلذ .. هلك مهرمأ ىف هدحو هيلإ نومك احتب الو هتعی رش نوذفن ال م هنوفرعیو

 . ىعقارلا كولسلا ثيح

 نییلهاج اوناکو .. اًرافک اوناک تالتو هذہمو

 . كلتو هذ ةلماش ,نآرقلا ا ددني ىلا ةيلهاجلا تناكو

 نودبعي ال منأ - عفشي نأ نکی ناک امو ممل عفشي ملف داقتعالا ةيضق ف امأف
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 . صلاخلا نيدلا هلل Yin : هللا ىلا مہ رقتل امناو ۰ اتاذل ةا وأ 5 ءانصألا هذه

 مب مکعب هللا نا ! لز هللا لا انوبرقيل الا مهدبعل :le ءايلوأ هنود نس اوذيلا نيذلاو

 . ۲ رافک بذاک وه نم ید ال هللا نا . نوفلتخن هيف مه اف

 ]۹١[. ماعنألا ةروس (۳) . [۳۱] سنوي ةروس (۱)
 . ۳١[ رمزلا ةروس (4) , [۸4 - ۸4 ] نينمۇملا ةروس (۲)
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 ةيضق نيبو اهنيب لاصفنا ال هنأل اًديدشت ابف نآرقلا ددش دقف ةعيرشلا ةيضق امأو

 ىف هللا ريغ ىكحتو < هللا ةعيرش نع فارحنالا عم ناميإ دجوي نأ نكمي امو < داقتعالا

 : ةايلا نوئش نم ناش

 اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحم رونو ىده ايف ةاروتلا انلزنأ انإ»

 سانلا اوشخت الف ‹ ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا اب رابحألاو نوينابرلاو

 . نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امم مكحب مل نمو ًاليلق امن یتایآب اورنشت الو « ِنوشخاو
 نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ ايف مهيلع انبتكو

 هللا لزنأ اج مكحب م نمو . هل ةرافك وهف هب قدصت نف ٠ صاصق حورجلاو نسلاب
 ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم مرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع انيفقو . نوملاظلا مه كئلوأف

 ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب ال اقدصمو <« رونو ىده هيف ليجنإلا هانيتاو

 مه كئلوأف هللا لزنأ اج مكحي م نمو . هيف هللا لزتأ اب ليجنإلا لهأ مكحيلو . نيقتملل
 ٠ هيلع اًنميهمو باتكلا نم هيدي نيب ال اًقدصم قلاب باتكلا كيلإ انلزنأو . نوقسافلا
 ةعرش مكنم انلعج لكل . قتحلا نم كءاج اع مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ اب منيب مكحاف
 اوقبتساف ‹ مکانآ امف مكولبیل نکلو ةدحاو ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولو « اجابنمو

 ا مہیب مکحا نأو . نوفلتخت هيف متنک اب مکئنیف اًعیمج مکعجرم ہللا ىلإ ۰ تارخلا
 اولوت نإف . كيلا هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو مہئاوهأ عبتت الو هللا لرزنأ

 مكحفأ . نوقسافل سانلا نم اًريثك نإو ممبونذ ضعبب ميصي نأ هللا ديري اغنأ معاف
 . ° « ؟ نونقوي موقل امکح ہللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاحلا

 ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو . قسفل هنإو . هيلع هللا مسا ركذب مل ام اولكأت الو»
 . «نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو . مكولداجيل مہئايلوأ

 لزنأ اب مكحلا امإ : كلتو هذه نيب قرفال « ةديقعلا ةيضقك نذإ ةعيرشلا ةيضق
 - هدارفإ ناعبتتسي ‹ هب حيحصلا ناميإلاو ‹ قحا هللاب ةفرعملاف . كرشلاو ةيلهاج-ا امإو هللا

 وهف م نمو ‹ كلالاو قلاخلا وه هنأل . ةيهولألاب هدارفإك ةيمكاحلاب _ هناحبس
 ةديقعلاو . عابتالا بجاولا وه _ هدحو - هعرشو < عاطي نأ ىغبني ىذلا - هدحو

 )١( ةدئاملا ةروس ]٤4  ٠١[.
 ) )۲ماعنألا ةروس ]٠١١[ .
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 ةدحاو ةياغ ىف نايقتلتو دحاو لصأ نم ناعبنت ٠ نيقش تاذ ةدحاو ةيضق ةعيرشلاو

 . هل مالسإلاو هتلاب ناعإلا امه ةياغلاو لصألاو

 قحلا نامبإلا مدع ىه - ةيلهاج اهنم لعجت ىلا ةمسلا - ةيلهاج لكل لوألا ةمسلاو

 لاصفنا الب ٠ ةعيرشلاو ةديقعلا كلذ ىف ىوتسب .٠ نأش ىأ ىف هل مالسإلا مدع وأ هللاب

 . فارتفا الو

  هدارفإ ىضتقب مالسإلاو < ةيهولألاب - هناحبس - هللا دارفإ ىضتقي ناميإلا
 . ةيمك احلاب - هناحبس

 هللا عم كرشتف . ةيمك اح لاب هدارفإ مدعو ةيهولألاب هللا دارفإ مدع نم ًاشنت ةيلهاجلاو

 . هللا لزنأ امي مکحت الو ۰ یرخا ةي
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 . «ءاوهألا» عبتت ىهف ٠ هللا لزنأ اب مكحت ال ةيلهاجلا تناك ذإو

 للاب قحلا نامبإلا مدع نم لصألا ىف ةعبانلا ٠ ةيلهاج لكل ةيناثلا ةمسلا ىه كلتو

 . هل مالسإلا مدعو

 ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو . مهءارهأ عبتت الو هللا لزنأ اع منیب مکحا نأو»

 هل مالسإلا هنع ًاشني ىذلا ٠ هللاب نامبإلا امإ : ةطبارتم ةيضقلاف . «  كيلإ هللا لزنأ ام
 كلذ .. ىوه هللا عرش ريغ عرش لكو . «ءاوهألا» عابتاو ةيلهاجلا امإو ٠ هلزنأ ام عابتاو

 ! ةابحلا خیرات وه هقادصمو . هللا هررق ام

 . ةمأ ىلإ ةمأ نمو ٠ ةثيب ىلإ ةئيب نمو رصع ىلإ رصع نم «ءاوهألا» تفلتخا دقل
 ةنيعم ةحلصمو ! سانلا رئاس هب نوح ٠ سانلا نم قيرف « ىوه » اًمئاد تناك اہنکلو

 . «هاوه» بسح ىلع قلخلا ةيقب اهلجأ نم رُسي ٠ ةعاج وأ درفل

 م « ةحلصم » هل تسيل هناحبس هللا نأل . ءاوهألا نم ءىرلا وه هدحو هللا عرشو

 . « "نومعطي نأ ديرأ امو ٠ قزر نم مہم ديرأ ام» : كاذ وأ قيرفلا اذه

 . ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف ال .. ىواستلاب هقلخ سانلا لكو

 , ]١۷[ تايراذلا ةروس (۲) . [4۹] ةدئاملا ةروس )١(
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 نإ ٠ اوفراعتل لئابقو اًبوعش مك انلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهي اي»
 . ربح ملع هللا نإ . مكاقتأ هللا دنع مكمرکا

 لك ىف ةيلهاجلا ىهف .. ءاوهألل عابتا امإو . مالسإلا وهف .. هللا عرشل عابتا امإف
 . ناکمو نامز

 نأ مهمي ضرألا ىف تيغاوط دوجو ىه ةيلهاج لك ىف ةكرتشملا ةثلاثلا ةمسلاو
 كئلوأ ةدابع ىلإ اولوحتيل ٠ هتعيرشب مكحلاو دحاولا هللا ةدابع نع سانلا فرصني

 : مئاوهأب ىأ - متعيرشب مكحلاو تيغاوطلا

 مهؤايلوأ اورفك نيذلاو . رونلا ىلإ تالظلا نم مهجرخم < اونمآ نيذلا ىلو هللا»
 . ١ تالظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخم توغاطلا

 . "« توغاطلا ليبس ىف نولتاقي اورفك نيذلاو هللا ليبس ىف نولتاقب اونمآ نيذلا»

 ةدابعلا نع سانلا فرحني نيحف .. هللا جهنم نع دعبلل ةمزالم ةمس تيغاوطلا دوجوو
 ذئدنعو - هللا عم كارشإلاب وأ « اهدرفم - ىرخأ تانثاك ةدابع ىلإ نوهجوتي « ةقحلا

 ! تيغاوط تادوبعملا هذه حبصت

 ‹ اًديلقت وأ < افرع وأ ‹ ةعاج وأ ‹ ةفئاط وأ < اًدرف توغاطلا نوکپ نأ یوتسبو

 . اهرماوأ نع جورخلا نوكلمب الف اه سانلا دبعتست ةوق ىأ وأ
 اونمؤي نأ سانلل بحي ال - خلا .. ةعاج وأ ةفئاط وأ اًدرف ناك ءاوس _ توغاطلاو

 ! هلل ءالولا نوكي ثيح نكمتيو شيعي نأ عيطتسي ال هنإف . هتدابع قح هودبعیو هللاب
 ! هاوه ضرفي نأ نم وه نكمتيل ٠ هللا ةدابع نع سانلا فرصب الإ نكمتيو شيعي الو

 ءالولا ديري هنأل < ةقحلا ةديقعلا نم ءادعلا فقوم اًمئاد توغاطلا فقي م نمو
 ٠ ! هلل ءالولا لعج ةقحلا ةديقعلاو ؛ هحلاصمو هصخشل

 )١( تارجحلا ةروس ]۱۴۳[ .

 ) )۲ةرقبلا ةروس ]۲٠۷[ .

 ) )۳ءاسنلا ةروس ]۷١[ .
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 دوجو مم اًمئاد مزالتت - هللا ةدابع نع فارحالا ىأ - ةيلهاجلا نإف كلذك من نمو

 . ثوغاطلا

 . تاوهشلا رايت ىف فارعنالا ىه - ابتاذ ةيرشبلا ةرطفلا ىف ةنماك اهيابسأ

 نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز» : ناسنإلل ببحم رمأ تاوهشلا

 عاتم كلذ ‹ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليغلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو
 . « .. ايندلا ةايحلا

 ىلا ةفالخلا ةمهل ىرورض .. ةيرشبلا ةايحلل ىرورض اهلك رومألا هذه نم ردقو
 ماعطلا عفاود « ناسنإلا نأيك ىف « عفاودلا» تناك من نمو . ضرألا ىف ناسنإلا اهالوتي

 هعفدتو « ةايحلاب هطبرتل .  كلقلاو . زوربلاو . سنجلاو ..سبلملاو نكسملاو بارشلاو
 . ةايحلا ىلإ

 « ناسنإلا نايك ىلع ةرطيسم «ةوهش» حبصتو « لوقعملا اهردق نع ديزت نيح انکلو

 نايكل ةرمدم حبصت امنإو <« اهلجأ نم هللا اهدجوأ ىلا ةيرطفلا اهتمهم ىدت ال ذئدنعف
 ىوتسم نع هب ةطباهو < ةفالخلا ةمهم نع هل ةفراص <« هتاقاطل ةددبم « ناسنإلا
 .. نيطايشلا ىوتسمو مئاہلا ىوتسم ىلإ « هالعو هللا همرك ىذلا مركلا ناسنإلا

 ةايلاو « هللا ىف ةديقعلا وه .. ناسنالا نايك ىلع امترطيسو اهعافدنا نم دحيم ىذلاو

 ! هللا ةعيرش ىلع موقي ماظن لظ ىف

 هلا یدہ ءادتهالا اما | ةقيقحلا هذه دک وت نورقلا لالخ ةليوطلا ةي رشبلا ةبرجتلاو

 ! تارهشلا ةمدقم ىف سنحلا ةوهشو .. تاوهشلا لک < ثاوهشلا رايت ىف فارجنالا امإو

 ! هلل الإ .. اًدبأ تاوهشلا نع منتي نأ نكي ال ناسنإلا نإ

 ! ةيرج نوناقلا هربتعي ام ىلع رتستلا ىلإ ىعسيف .. نوناقلا ةبوقع ىشحيم دقل

 , ]۱٤[ نارمع لآ ةروس (۱)
 . ٠ ةيناسلالا سفنلا یف تاسارد» باتک نم « طباوضلاو عفاودلا» لصف رظنا )۲)
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 ! سانلا نم ةيفخ ىف هتيرج بكتريف .. سانلا ىشحي دقلو

 نود نم رتس ال هنأل .. هللا ىشخب نيح الإ ةميرجلا نع ايقيقح اًعانتما عنتي ال هنكلو
 ! ہللا

 . هجو ىلع ةيقلخلا ةشحافلا مرت ال تايلهاجلا نأ هلك خيراتلا ىف دهاشملا نأ ىلع

 .. ةيدنفا ةيلهاجلاو « ةيسرافلا ةيلهاجلاو <« ةيبرعلا ةيلهاجلا كلذ ىف ىوتسي ! ديدحتلا
 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاجو .. ةينوعرفلاو ةينامورلاو ةينانويلاو

 هللا لزنأ ام ريغب مكح لكو - مكحب ىذلا توغاطلا لاغشنا وه ببسلا نوكي دقف

 فارحنا ىلإ تفتاي ال مت نمو . هادع رمأ لك نع ةبيرقلا هلاصم ةياجي - توغاطلا وهف

 . فارحنالا اذه مّوَقي نأ هينعي الو ‹ سنجلا نوئش ىف سانلا

 ةعتملاب وه عتمتسيل <« اًدمع ةشحافلا رشنب توغاطلا مايق وه ببسلا نوكي دقو

  ملظ هللا لزنأ ام ريغب مكح لكو - مهيلع عقاولا ملظلا نع سانلا ةيهلتل وأ « ةمرحلا
 ! توغاطلا ةمك احم نع نوفرصنيو <« نوسنيف ‹ ةشحافلا سنجلا عتم ف ساغنالاب

 . تاوهشلا رايت ف فارجنالا نيبو ةيلهاج لك نيب ماد مزالت كانهف لاح ةيأ ىلعو
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 . هللا ةدابع نع فارحالا ىهو « ةيلهاج لك ىف ىربكلا ةيسيئرلا ةمسلا نم

 .. ةيلهاجلا ام ولخت نأ نكمب ال ةكرتشم تامس

 ةينانويلاو ةيسرافلا تايلهاجلا ىف ةدوجوم تناكو « ةيبرعلا ةيلهاجلا ىف ةدوجوم تناك
 ريغ ف فالتحلا الب « ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف ةمناق كلذك ىهو .. ةينوعرفلاو ةينامورلاو
 ! نايحألا ضعب ىف ةروصلا ىف ىتح فالتحخا البو « ةرهاظلا ةروصلا

 ثيح - ةعيرشو ةديقع _ هدحو هللا ةدابع نع فارحالا ناك ةيبرعلا ةيلهاجلا ىف
 مكعت اهفرعو ةيلهاجلا نيناوق تناك ثيحو < هللا راوج ىلإ دبعُت ناثوألاو مانصألا تناك
 بلغب ىوقلا .. سالا تافرصت ىلع رطيست «ءاوهألا» تناكو . هللا ةعيرش نم ًالدب
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 .. تيغاوطلا تناكو ! عارذلا ةوقب نكلو قحلاب ال فاصتنالاو ٠ قح ريغب فيعضلا

 نومرحب .. ديلاقتلاو ةفرحنملا فارعألل عاضوو ةندسو ةنهك نم اهريغو شيرق تيغاوط
 هلومرحو ماع هنولح » لب لطف كلذ سیلو 4 هلل نوءاشي ام نولحلو همرح نوءاشي ام

 نوككحتبوءسانلا هب نولذتسي ًالطاب اًتاطلس نوسراميو < ءاوهألا مف تءاش اذإ  «اماع
 4 بلاو بلسلاو لتقلاو < رسيملاو ءاسنلاو رمخلا ٠ تاوهشلا تناکو .. مہباقر ف

 ! .. ناودعلاب ةرحخاغملاو رأثلاو تاراغلاو

 سفن ىلع .. ةثيدحلا ةيلهاجلا موقت خيراتلا كلذ نم انرق رشع ةعبرأ دعب ىلع مويلاو

 !! ناكرالا

 رمأ ! هيلا راشي نأ نم رهشأ رمأف - ةعيرشو ةديقع - هللا ةدابع نع فارحالا امأف

 ةعيرشلا نع فارحنالاو « اهقئاقح نم رشك ىف ةديقعلا نع فارحالا دح دنع فقي ال

 هضرفت وأ <« دارفأ هب ىهلتي ‹ لماكلا داحلإلا ىلإ هادعتي امنإو .. اهرهاظم لك ىف

 . لاوحألا عيمج ىف نيطايشلا هكرابتو ٠ سانلا ىلع تيغاوطلا
 اذه عنص اك هاوه عبتاو هسأر بكر نرق خيراتلا ف سيلف .. ءاوهألا عابتا امأو

 وهو , دئاقعلل مط م .. ءاوس برغلا فو فرشلا ف .. ءىش لک ی .. كرقلا

 و « عيلاقت» و .. ناسنإلا تافرصت طبضت ىتلا طباوضلا لكب ثبعو .. تاسدقملاب

 . نابسحلا قوفت ثبعلا نم نينافأو « تادوم»

 ايراتيلوربلا توغاطو < ةرات ةيلامسأرلا توغاط ! مهزكأ اف .. تيغاوطلا امأو

 . ةرات ةلحللا ےقلاو دسافلا فرعلا توغاطو ةرات سدقملا درفلا توغاطو » ةرات

 ! تیغاوط ةرم لک یف یهو

 ! ... تاوهشلا امأو

# % #* 

 . خيراتلا لك ىف .. ضرألا ىف ةيلهاج انم وجنت ال تامس٠كلت

 نيلصفلا ىف هليصفت ىلإ دوعنسو] ةيلهاج لك ىف كرتشملا ردقلا اذه انفرع اذإف

 _ ةثيدحلا ةيلهاجلل ةزيمملا صئاصخلاب ةعيرسلا ةحمللا هذه ىف ملن نأ ىب دقف [نيمداقلا

 )١( ةبوتلا ةروس ]۳۷[ .



 ةيسيئرلا ةمسلا نم لصألا ىف عبنت صئاصخ ىهو - ةماعلا اتروص انناهذأ ىف لمتكتل
 امتروص ثيح نم اهب درفنت ةثيدحلا ةيلهاجلا نكلو - هللا ةدابع نع فارعنالا _ ىربكلا
 ىداصتقالاو ىسايسلاو ىملعلا « روطتلا» و ‹ فورظلاو ةئيبلا ةجيتن األ « امتاليصفتو
 جهنم عم ءادع ىلعو ء هللا جهنم نم ةدعبم ىلع ثدح ىذلا یرکفلاو یعاټجالاو

 . ٩ هلا

 .. ةكرتشملا امام بناج ىلإ ةزيمملا ةصاخلا اهتم” خيراتلا ىف ةيلهاج لكل ناك دقل

 ‹ ةكحضمو ةفيخس ىرخأ ءايشأبو ‹ تانبلا دأوب زيمتت الغم ةيبرعلا ةيلهاجلا تناك

 !! ءاسنو الاجر - !! جحلا ف - ایارع مارحلا هللا تیب جحا سانلا ضعب جورخک
 : كحضملا وحنلا اذه ىلع ببس الب ماعنألاو ثرحلا ضعب ميرحتو

 اذهو - مهمعزب - هلل اذه اولاقف ٠ اًبيصن ماعنألاو ثرحلا نم ًأرذ ام هلل اولعجو

 ! مہئاكرش ىلإ لصي وھف هلل ناک امو ! هللا ىلإ لص الف مہئاکرشل ناک اف ‹ انئاکرشل

 مهودريل ‹ مهؤاكرش مهدالوأ لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذكو ! نوكحب ام ءاس
 ماعنأ هذه : اولاقو . لورتفب امو مهرذف 4 هولعف ام هلأ ءاش ولو 4 مہید م لع اوسہلیلو

 ماعناو 1 اهروهظ تمرح ماعناو  مهمعزب ے ءاشب نم الا اهمعطب ال رجح ٹترحو

 نوطب ی ام : اولاقو ۰ نورتفب اوناک امم مہزجیس ۔ ہیلع ءارتفا - اہیلع هللا مسا رک ذی ال
 هيف مهف ةتيم نكي نإو ٠ انجاوزأ ىلع مرحمو ٠ انروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه
 . ۲ .. ءاکرش

 ةينامورلا ةيلهاج لاو .. مسجلا ةدابعو .. لقعلا ةدابعب زيمتت ةينانويلا ةيلهاج لا تناكو

 « ةمدخل » اياغب صيصختبو ٠ نيذوبنلا ماظنب ةيدنها ةيلهاج لاو .. ةيشحولا ةزرابملا تابلحب
 !! «نيدلا» نم اج كلذ نوكيو ! ةسندملل نهضارعأ لذبب انمدخم !! دباعملا
 كلذ ةمدخ ىف هلك بعشلا نايك لالذتساو نوعرفلا ةدابعب ةيدقلا ةيرصملا ةيلهاجلاو

 ‹ ةريدألا ىف ىتلخلا داسفلاو ةسينكلا نايغطب ىطسولا نورقلا ةيلهاجو ! سدقملا نوعرفلا
 .. نارفغلا كوكصو

 نأ دعب تايلهاجلا نيب اهدرفت ىتلا ةصاخلا امتامسب ةئيدحلا ةيلهاجلا زيمتت كلذكو
 .. تاسلا ةيقب ىف اهعم كرتشت

 . «خيراتلا نم ةحفص» قباسلا لصفلا رظنا )١(

 . ٠۳۹ - ۱۳۲1 ماعنألا ةروس (۲)
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 : رومألا هذه ف  بیرقتلا هجو ىلع - اهرصح نکم صئاصخلا كلت

 نع ةيرشبلا ليلضت ىف [مدختسي ام نيب نم] مدختسي ىذلا قئافلا ىملعلا مدقتلا ©

 . هللا تاقولخمج ىذألاو رشلا عاقيإ فو < هللا ىده

 ىح ۰ ىداملا ا ۳ e لوتفم قلا ,ةهجاوم ف «ناسنإالا» حجبت @

 داصتقالاو عاجالا ف < فارالا لإ سائلا هجوت لا ةد ةددعتملا ةبلعلا تابرظنلا ©

 . «روطتلاب» ةنتفلا

 . ةأرملا «ريرحت»

 ةصانلا اهتم“ اهنم ءاوس <« ةثبدحلا ةيلهاجلا حمالم ىف ليصفتلا لاحم انه سيلو
 لوقن انكلو .. نيمداقلا نيلصفلا ى كلذ لاجف « تايلهاجلا ةيقب حم ةكرتشملا امتامس وأ

 .. ةيلهاحلا هذه ى ةمعاقلا « ةنتفلا » نع لصفلا اذه ماتحخ ف ةملک

 ةوقلا نم اًريثكو < معلا نم نم اًريثك كلمت اهنأ ةيلهاحلا هذه ىف ىربكلا ةنتفلا نا

 یوطنب < ضرألا رهظ ىلع رشبلل ةريثك ةيدام ةيراضح تاريسيت تّقَقح اپنأو < ةيداملا

 . سانلل عفانمو ىرهاظ ريخ ىلع اهضعب

 نم فنعأو ثبحخأو رعوأ ةثيدحلا ةيلهاجل لا نإ باتكلا ةمدقم ىف انلق كلذ لجأ نمو

 . خيراتلا ىف ةقباس ةيلهاج لك

 . نالطبلا حضاو ةيدقلا تايلهاجلا ىف « لطابلا» ناك دقل

 ام نوري الف ٠ مهرئاضو سانلا لوقع ىلع نيرت تناك ىلا ةلاهجلا نم مغرلا ىلعو

 ء لطابلا وه هيلإ نؤَعدي ىذلا قحلا نأ نوروصتيو <« نالطب نم مهلطاب ىف
 . نارسخلا وأ

 _ ىدا ناكو .. لقأ لطابلاو رشلاو لهجا « ةيمك » تناك دقف كلذ نم مغرلا ىلع

 كلذ دعب نودوعي الو ٠ سانلل قحلا نيبتيف ةمساح ةكرعم ىف رصتني  هتمهم لقث ىلع
 . نوددرتب

 ! ليلضتلل هتليسو ملعلا ذختيو «ملعلا» ىلإ دنتسي مويلا لطابلا نكلو
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 . زييقلا ىلع نوردقي الو سانلا ناهذأ ف لطابلاب قحلا سبتلي كلذ لجأ نمو
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 . ةنتفلا بابسأ نم كلذك ةيدالا ةوقلاو

 ةيداملا ةوقلا ناولأ نم نول ىلإ دنتست تناك خيراتلا ف ةياهاج لك نأ نم مغرلا ىلعو
 اياضق توغاطلا هلوقي ام نوذحأب ثيم ٠ سانلا رئايض ىلع هضرفتو اهتوغاط هب دنسن

 ىف ريكفت وأ ةضراعم الب هناطلس نولبقتيو - ! ةبغرو ةبهر نع - شقانت ال ةملسم

 لقأ ةعدقلا تايلهاحلا ىف ةيدالا ىوقلا كلت تناك دقف كلذ نم مغرلا ىلع . . ةضراعملا

 تسيلو ٠ بسحف ةرابج ًالاومأ تسيل مويلا ىهف . مويلا ىه امن ًميظنتو اكتفو ةءهر

 هفرعت مل ام عساو قاطن ىلع مالعإلا لئاسو نم اناج ىلإ لب .. بسحف ةكاتف ةحلسأ
 ةعاذإلاو ةفاحصلا ىف ٠ مهرئامضو سانلا ناهذا ىلع حلت لظت ٠ هلك اهحيرات ىف ةيرشبلا

 هل سيل رئاط لايح قحلا نأو ٠ قتحلا وه لطابلا نأ ممه ليخب ىح « نويزفيلتلاو انيسلاو
 ! دوجو عقاولا ىف
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 .. سائلل ةيلهاجلا هذه هققحن ىذلا عفنلاو ىرهاظلا ريخلا نم ردقلا كلذ كلذكو

 ةياهاج دجوت نأ نكمي الو .. ىرهاظلا ريخلا نم ردق ةياهاج لك ىف اًمئاد ناک دقل
 مئابط الو ءايشألا عئابط نم كلذ سيلف .. هلك ريخلا نم ولخ ضرألا ىلع ةظحل ةيأ ى
 . سوفنلا

 ! هعومحم ىف رشلل ضحمتي نأ نكمب ال  دسف اهم - ىرشبلا نايکلا نإ

 .ريخلا هجو ميف ىرُب ال ىتح رشلا مهيلع بلغب .. دارفأ كلذ لعفي دق

 عي ی ریخلا نم ردق مہیف لظیس . كلذ لعفب نأ نكمي ال ةيرشبلا عومجم نكلو
 لك یف عمجتی - اہتالاح اوس یف ةيرشبلا سفنلا ىف ىتبتلا ردقلا اذه نمو . لاوحألا
 جملا نم عبني الو « قحلا» ىلإ دنتسي ال هنأل یرهاظ _ ىرهاظلا ريتا نم ردق ةيلهاج

 نوبسحيف سانلا راصبآ غیزب هنكلو _ ةايحلا م ىف ادب بهذي م نمو < حح

 . ( نودثهم ما نوبسحو» .. ةيلهاج ىف اوسيل ما

 )١( فارعألا ةروس ]۳١[ .
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  ةيداملاو ةيملعلا امنايناكمإب - عفنلا نم سانلل ققحت ةثيدحلا ةيلهاحجلا هذه نكلو

 رثكأ سانلا راصبأ غيزت انه نمو ! خيراتلا روصع لك ىف هتیمکو هعون ف ققحتی م ام
 ! نودتهم منأ نوبسحو .. ىضم تقو ىأ ىف تغاز ام
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 _ دحلا اذه ىلإ اهب سالا ةنتف ىف لثمتملا - ةثيدحلا ةيلهاجلل فينعلا نايغطلا اذه

 ةوق نوكت سالا فارحنلا ردق ىلعف ! هللا جيم نع فارعغالا فنع نم ءىشان

 هتدهش فارحنا فنعأ ىنابرلا جبنملا نع رصعلا اذه ىف سانلا فرحنا دقو .. توغاطلا

 ىف هيلإ تلصو ام ىلعأ توغاطلا ةوق تناك كلذ لجأ نمو .. هلك اهخيرات ىف .ةيرشبلا

 .. خیراتلا لحارم لک

 توغاطلا مدخت تاودأ .. هتايرقبعو رصعلا اذه تام ىهو .. مظنتلاو ةوقلاو ملعلاو

 .. الع رطيسي ىذلا ديسلا مدحت ةدياع تاقاط اتعيبطب اہنأل < مويلا

 اهلك تاودألا هذه مدختست نأ « قحلا هللا ىلإ ىدتت نيح اًدغ ةيرشبلا عسو فو

 .. ةيرشبلا عومجم لماشلا ىتيقحلا ريخلا .. ريلا ليبس ىف

 ةياهاجلا هذه تدسفأ مك اوري نأ _ ةيغاطلا ةيلهاج لا هذمب نينوتفملا - سانلا بسحو

 نأ نكي ناك ىلا لماشلا رينلا صرف نم تعيض مكو < مه رعاشمو مماوحأ نم
 ريسيت ىلع علا لمع ىف - مويلا ةيلهاجلا مه همدقت ىذلا عفنلا لك نأ اوفرعيل ٠ مهبيصت

 ىلا ةيئزجلا « ةلادعلا» و ‹ ةيعاتجالاو ةيبطلا تامدخلا ىو ‹ ضرألا ىلع مه ةايحلا

 رربيل سانلا ىلع توغاطلا هرثني ليئض تاتف وه امنإ - كاذ وأ ماظنلا اذه ىف اهنولاني

 عورم ناطلسپ هدحو متمتسي وه ايب «ریهاملا» فطاوع هل منتستلو ‹ ضرألا ىف هءاقب

 .. خیراتلا یف توغاط یا یف طق عمجتي مل « قلخلا باقر هب لذتسي

 نأ ىغبني ةيلهاجلا هذه نأو .. اقح ةيلهاحلا ىن نوشيعي مبنآ نوفرعيس كلذ دنع

 ! لوزت

 .. ضرألا ىف ةيلهاجلا هتثدحأ ىذلا داسفلا ىدم نع ثدحتن نيمداقلا نيلصفلا ىنو

 ..روصتلا ىف داسف

 .. كولسلا ىف داسفو
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 ررصتلا ف داسف

 ! داسف الب روصتلا ملاع ىن اًتيش ةثيدحلا ةيلهاجلا عدت م

 ! ناسنإلاو .. ةايحلاو نوكلاو هللاب .. هتاطابتراو ناسنالا تاروصت لك تدسفأ دقلف

 . هللاب ناسنإلا ةقالعو < ةيملالا ةقيقحلا روصت ىن ىسيئر فارحنا كانه

 . ناسنإلاب هتقالعو هب ناسنإلا ةقالعو < هللاب هتقالعو ٠ نوكلا روصت ىف فارحناو

 . اهفادهأو اتاطابتراو ةايحلا روصت ىف فارحناو

 ةعاجو ادرف ٠ ناسنإلاب ناسنإلا تاطابتراو ٠ ةيرشبلا سفنلا روصت ىف فارحاو

 . نںیسجو

 . ناسنالا ةايح لك لمشي فارحنا وه راصتخابو

 ةيدقلا ةيبوروألا تايلهاجلا ةصالخ ىه - لبق نم انلق اك - ةثيدحلا ةيلهاجلاو
 ةيلهاجو ةينامورلا ةيلهاجلاو ةينانويلا ةيلهاجلا نم ثاريم امفف ! ديزم اهلعو « اهلك

 نيركفملا دي ىلع ةثيدحلا نورقلا هب تءاج ديزم هيلإ اًفاضم .. ىطسولا نورقلا
 ! «نييمألا» نم مهعبت نمو دوهلا رابك نم «ءاملعلاو »

 ةفسلفلا ىف ءاوس ‹ ىش تاطبخت ةيمإلا ةقيقحلل اهروصت ىف ابوروأ تطبخت دقل

 .. ةايحلا عقاو وأ معلا وأ

 ةينادحولا روصتو ةيهإلا تاذلا روصت ىف ةديقعلا تافارحنال ًاليوط ضرعتن نلو

 باتک ی یکیرمألا ربیرد ۃداھش ۔ لبق نم انب اک كلذ یف انيفكي ذإ < ةقلطملا
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 ىلع اًضرف ةيحيسملا ضرف ىذلا - نيطنطسق نإ ايف لاق ىتلا ٠ « نيدلاو ملعلا نيب عازتلا

 اًقيلأت ٠ ةديدجلا ةديقعلاب ةينثولا مهاغملا نم اًربثك جزم دق - ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 ! .. ديدجلا نيدلا ىف اولخدي نأ ىف ًالمأو نيينثولا بولقل

 ابوروأو ىطسولا روصعلا ىف ةيحيسملا ابوروأ هيف تشاع مخض مهول ضرعن انکلو

 ! ةايحلا عقاوب هل نأش ال .. برلاو دبعلا نيب ةقالع نيدلا نأب مظ كلذ

 من .. نادجولا قاعأ ىف ٠ بلقلا لحاد ىف .. نوكت ام نوكت ةديقعلا نأب مهنظ

 ! نونكملا روعشلا كلذب رثأت الب هقبرط ىف ريسي « ةديقعلا نع القتسم ةايحلا عقاو نوکی

 ! .. ةيلهاجلا ماهوأ نم مهو

 اهلظ ىتلت ىهف .. داسفلا اهلخد مأ ةديقعلا تحص ءاوس ! ةايحلا ىه ةديقعلا نإ

 هلاعب لقتسب دحاو لمع الو دحاو روعش اہم تلف ال . اهلك ةيرشبلا ةايحلا لع

 ! هللا ىف ةديقعلا نع اًديعب صاخلا

 . تالظلا رصع ىف . ةيبوروألا ىطسولا روصعلا ةيلهاج ىف تاقاملا ربكأ نم « ةعيرشلاو
 ؟ ةايحلا عقاو نع نيدلا لعفلاب لصفنا له نكلو

 اهلظ تقلأ ةدسافلا ةديقعلا نأ ٠ ثدحب نأ دب الو ٠ لعفلاب ثدح ىذلا نإ ! الك

 جعت اهلك تراص ىح « ءىطب جردت ىف « اهلك تدسفف <« ةيبوروألا ةايحلا ىلع
 ! داسفلاب

 . ةديقعلا نع لصفنت نأ نكي ال ةايحلا نإ
 ؟ ةديقعلا اف

 .ريمضلا لحخاد ىف نادجو درع تسيل اهنا

 نم ناسنإلا زكرمو < امتاطاتراو ةايحلل لماك «روصت» الع موقي ةدعاق اهنإ

 . دوجولا نم هزكرمو ٠ نوكلا

 . مهرئاض ىف نادجو درم سانلا نم ءاطسبلا جذسلا سوفن ىف نيدلا ودبي دقلو

 نوفسلفي ال نيذلا ٠ سانلا نم ءاطسبلا جذسلا ءالؤه حف . ةقيقح تسيل هذه نكلو
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 ىنيدلا مينادجوب _ نوفقي « مهيعوب ةايلا ليصافت نوشيعب الو ٠ مموقعب رومألا
 مهو . ءايشأ ام نوضفريو ءايشأ اهنم نولبقب مهف . ةايحملا نم اًنيعم افقوم - صلاخلا
 . نادجولا اذه نم ةدمتسم « ةنيعم ةروص ىلع ضعبب اهضعب ءايشألا تاطابترا نورسفي

 روصتو < ةايحلا نم نيعم فقوم  ةجذاسلا سوفنلا هذه ف ىح - نیدلاف . نذإو

 . ةايحلل نعم

 ‹ مهعقاوو سائلا ةايح ىف رثألا فيعض - ةيلهاحجلا تارتف ىف - نيدلا نوري نيذلاو
 نع لقتسم معقاولا نأو ؛ مقاولاب ةلصلا فيعض .. اذكه نيدلا نأ نظلاب نوري

 ! نيدلاب اه ةلص ال ىرخأ طباورو ىرحخأ بابسأب موكحم ؛ ةديقعلا

 ! ىرشبلا روصتلل اهداسفإو < ةيلهاجلا راثآ نم رثأ هتاذ نظلا كلذو

 تدسف دق ةديقعلا نأ كلذ ىنعف ةيعقاولا سانلا ةايح ىف نيدلا رثأ فعضي نيح هنإ

 ةعقاو انأو ٠ ىعيبطلا اهريس ريست ال اهلك ةايحلا نأ ىلاتلاب ثللذك هانعمو ! سوفنلا ىف

 . نيح دعب ةيمتحلا هراثآ ودبت .. فارحنالا ناولأ نم نول ىف ةلاحم ال

 ! هللا نودبعي ال سانلا نأ كلذ ىنعف ةيعقاولا سانلا ةايح ىف نيدلا رثأ فعضي نيح

 ىلا ىه « ىرخأ ةملآ هعم نوكرشيو < ةدابعلاب هنودرفي ال . هتدابع قح هنودبعی ال
 . هللا جبنمو هللا اوكحب نأ نم ًالدب ةيعقاولا مہتایح یف اہنومکحم

 ىلع اهلك تایلھاجلا هب ستت یذلا ١ ددعتلا» لوأ . ةديقعلا ىف داسفلا لوأ كلذو
 . خيراتلا رادم

 ‹ عقاولا ملاع ف ةديقعلا رثأ فعض م نمو < ةآلا ددعت : ةيلهاجلا ةمسلا هذهو

 اًمتح اهعبتت ةمسلا هذه . اههاجتا ةدحوو اهعمجت نم الدب ‹ اهراسكناو امتاعاعشإ عزوتل
 دعب الإ مييعو ةدالب ىف سانلا اهي الف ٠ اهروهظ ىف ةثيطب تناك نإو « اهجاتن
 ! نیح

£ 4 £ 8 

 ‹ هلل ىلإ ةدودشم ةوطخ ! ضرألا ىلع ىرشبلا نئاكلا ىطحخ عزوت اهجماتن لوا

 براضتو . هللا جم نع درش ىذلا فرحنملا عقاولا ! « عقاولا » یا ةدودشم ةوطحخو

 عقاولا ىلإ رظنلاب ةطباهو ىنابرلا جيلا ىلإ رظنلاب ةيلاع ةميق كلت . ناسنإلا سفن ىف قلا
 وأ «ةبولطم» ىهو < ىنابرلا جهنملا ىف ةمرحم ةميق كلتو <« هللا جهنم نع فرحنملا

 ! ةايخلا عقاو ىف ۲ ةيرورض »
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 ميعو ةدالب ىف اهب اوسحن مل نإو .. مهرئامضو سانلا رعاشم ىلع هتلقث عزوتلا اذهو
 ! لايجأ دعب الإ

 نع اديعب ةديدجلا « ةهآلا» قلطنت ىأ .. ةديقعلا ت نع ادع عقاولا» یلطنيو

 ضرألا دسفتف ٠ «هللا» جنم

 م نمو .. تاوهشلل اًعضاخ . توغاطال اًعضاحخ . ءارهأالل اًعضاح « عقاولا» قاطني

 دوبعم رحل ۲ هللا » حبصي نيح ۰ اوبا 8 رمألا هب یېتنیو - داسف ىلع اًداسف دادزپ

 ايلا ىلع ةرطيسملا ىه « ةهألا ١ نوکتو . دبع

 ! ابوروا ةصق كللتو

 .. لورق ةعضب فرغتست ةليوط ةصف

 .« ہقاولا» نع « نیدلا» لاصق تادب ا١ لوا تادب
 ”U ب با س . . .

 . ةايحلاو نيدلا نيب تدعابف « ةضنلا» تءاج م

 هيلع حيسملا لوق حيحصلا ههجو ىلع ع مهن م ىطسولا نورقلا ةيلهاج ىف ابوروأ نإ

 : مالسلا هيلع هلوق مست ملو ٠ هلل هلل امو رصيقل رصبقل ام اوطعأ » : مالسلا

 )0 « مکیلع مرح ىذلا ضعب مکل لحألو « ةاروتلا س یدی ل U اقدصمو 1

 لوقي اك - ةيحيسملاف . فارعلالا اذه ىلع تدعاس ةيخنرات فورظ كانه تناك امرو

 هباتک ف tl دسأ دم ١ هسا راصو همالسا نلعأ ىذلا فرشتسملا ۰ « سیافدلوب ویل »

 ةريبكلا ةيروطاربمإلا ىلع اب:اطاس طسبت نأ كلمن نكت مل _ « قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا »

 . ةقيقحلا نم اًيواخ اًرهظم ايف ١ نيدلا ١ ناك ىتلاو . ىامورلا نوناقلا ىضتقب مكحت ىلا

 اهضرفي مل . ىداليلا ثلاثلا نرقلا ىف ةيروطاريمإلا ىلع ةيحيسملا نيطنطسق ضرف الف

 ةديقعلا ملاع ىف ىح _ ناك دقف . ىنابرلا اهعيرشتب عقاولا مكحت ال ةينادجو ةديقع الإ

 !؛ عيرشتلاب كلاب اف .. هللا نيدب ةينامورلا ةينثولا جزم - ةتحبلا

 )١( ةيآ ۲۲ حاحصإ یم لیجنإ ۲١ .
 ) )۲نارمع لآ ةروس ]۰[ .
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 ىلع - ةيئزج - ةرطيس اه ناك ةديدجلا ةديقعلل سانلا : ہک ۴ كلذ عمو

 , هلوشبعب ىذلا عقاولا

 -حبصأ امناو ‹ ةديقعلا وه لقلا زكرم دعي مل .. ناريملا ريغت « ةضلا» تءاج الف
 یھ س اتاروصتو ةيركقلا اهميه اشم همت دلا ةشسايفا ل دهتسل ىلا 5 ةديدحجلا ةکر للا

 , . ةاحلا ىلع رطیسب س ء ىب جردن ف لأ ىذلا دیدحلا هجولا

 ا الا ıi لا « هليا » ن لقتني لقثلا زکر م دحأ

 ىف ىفخ رحآلاو ٠ ركفلاو روعشلا ىف حضاو اهدحأ ۔ ناریبک ناببس الذل ناکو
 . قاعألا

 ةكرحلل موهشم لکو اعلاو ءالعال سنگ نکلا برح ف لثمت اشف رهاظلا ب سلا هاف

 الاطلس هب لدبتسيو ٠ هناك نع اعلا هحزحزي نأ ىدياقتلا اناطلس ىلع افوخ ٠ روطتلاو
 ةيداع» اتعيبطب تناك « ةيملعلا» ةكرحلا تدلو الف . هيف افرط ةسينكلا نوكت ال رحخآ
 ةيركفلا «ةسضلا» كلذك تناك اك ؛ اناطاسل ةدعابم لقألا ىلع وأ ةسينكلل
 ىه ا٠ ىلع خاضوألا تيبثت ىف ةسينكلا ةدارإل ةفلاخم . روطتو ةكرح انأل ٠ ةيراضحلاو
 . نامزلا رخآ ىلإ هيلع

 ابتعيبطب األ ٠ ةيعقاولا ةايحلا ىلع ةيراضحلاو ةيركفلا ةسضبلا رطيست نأ ايعيبط ناكو
 ةضبلا هذه كرابت ال ةسينخلا تعاد امو . ةيمويلا ةاي و یضرال عقاولاب ةلصت ةضللا هذه كرات ل ةسنكلا تمادام» . تملا ةاسحلا ذ ألا ٠ قا لاب ةلصتم

 ةيعقارلا ةايحلا نيب دعابتلا رارمتسا وه فورظلا عم ىتطنملا رمألا ناك دقف  ابكاوت الو
 . ةسينكلا هذه هلثمت ىذلا نيدلا «اذه» و

 نم جورخلاو ٠ اهاك عاضوألا حيحصتل ةبسانلا ةصرفلا ىه كلت تناك دقلو
 هذه تضفر دق لبق نم انیب اک - ابورو نكلو . ىحلا هللا ج ىلإ ةلماشلا ةيلهاحل 1 فف ١ لق وه “م انس ا کل للا هنا رھ ! ةلماشلا ة أ

 نيملسملا نم تذحخاف ٠ اياع ةبلاغلا ةيبياصلا حورلا نم عفادب ٠ ةحاتملا ةصرفلا

 ىذلا یابرلا جبأملا ذحات نا تباو ۰ مت راصضصح رهاظەو ` ج جلا مهذمو ۰ مهمولع

 . هللا چ نع افرح ا ةسفال ١ لوألا ةظحللا ذنم اهؤانب ناکف . هلک ءانبلا هيلع موفي

 .رهاظلا بسلا وه كلذ

 هتثعب ىذلا . ةيدقلا ةينانويلا ةياهاجلا نم دكنلا ثاريملا كلذ وهف ىفخلا ببسلا امأ

 . يبوروألا ريمضلا فاعا ىف ةدئاعلا ةينيليملا
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 ..رانلا قراس ٠ سويٹیمورب

 !. ثيدحلا ىوروألا «ناسنالا» وه هنإ

 یه - مہتلعجف ۰ مهرئامضو نييبوروألا رعاشم ىف اهلعف ةروطسألا هذه تلعف دقل
 ! هللا عم ةوادعلاب نوسجي ٠ ةفرعملا نوبستكي مهو - امطاتمأو

 نوبحل ال _ ! ةحلآلا وأ _ هللا نأ امطاثمأو ةروطسألا هذه نم مهدالحأ ىف رقو دقل

 نم اًباصتغا ةفرعملا ذخؤت امناو . «ةفرعملا» هل نوبحن ال ةصاخ ةفصبو ٠ ريخلا ناسنإلل

 . ءادعو هرك ىلع ريخلا ققحتيو - ةهآلا وأ هللا

 ماعلا ف ناسنإلا» هباتك ىف ةحارص ىلسكه نايلوج لاق اک _ مھدالخأ یف رقوو
 هتفرعم تداز اذاف ! هلل ناسنإلا ناعضخن ناذللا اه طقف زجعلاو لهجلا نأ _ « ثيدحلا

 وه ناسنإلا نكيلو .. تادابع نم اهب طبترب امو ٠ هللا ةركفل نذإ بجوم الف هتوقو
 ! هللا

 ةئيطب سوفنلا عئابطف . لاحلا ةعيبطب ةدحاو ةعفد دحلا اذه ىلإ رومألا لصت ملو
 . لايجأ ىلإ دتمب ليوط نمز ىلإ جاتحت مت نمو . ةديقعلا نوئش ىف ةصاخو ٠ لوحتلا

 . هللا ةدابع نم الدب « ةعيبطلا» ةدابع تماق ىطسولا ةلحرملا ف

 ضرفتو ٠ همساب سانلا دبعتست ىذلا ةسينكلا هلا نم اينادجو اًبرهم ةعيبطلا تناكو

 ىف ةيركسعلا ةمدخلاو ةسينكلا ضرأ ىف ةيناحلا ةمدنلاو ٠ روشعلاو تاواتإلا مهلع

 .. ضئارف الو هل ةسيئنك ال اهلا تناك . « نيدلا لاجرل» باقرلا لذتستو ٠ اهشويج

 فو ٠ ةدابعلاب « قلاخلا» ىلإ هجوتلا ىف ةرطفلا ةبغرل بيجتسي اهلإ . كلذك تامارتلا الو
 ةسينكلا هتسرام اك «نيدلا» ناطلس نم رارفلا ىف ابوروأ ةبغرل بيجتسب هسفن تقولا

 . نورق ةعضب ةيبوروالا

 لازي ال «هتلا» ناك ٠ وحلا اذه ىلع دبعت هيف ةعيبطلا تناك ىذلا تقولا ىفو

 . ةسينكلا لحاد هنودبعيو ٠ نادجولاب هل نوهجوتي ٠ نييبوروألا رئاض ىف اًدوجوم

 مكح نم رثكأ ةداعلا مكعب .. مهديلاقتو مهقالخأ نم ةيقب هجم ىحو نم نوغوصيو
 .نامبالا

 ! تاقالعلا ايب تدقعتو . ةدوبعلا ةهآلا تددعت اذكهو



 تاظحل « ضعب» و ٠ ةسينكلا ىف ةالصلا ةظحلب طبترم ٠ بوهرملا بوبحلا ٠ هللا

 . نازيم الب .. ةرباعلا ةايحلا

 ةكرحلا تحار دقف ٠ ةيحان نم ةينفلا رعاشملاب ةطبترم ٠ ةبوهرملا ةبويحلا ٠ ةعيبطلاو
 مدقتلابو ؛ اہتانادجوو اهموسرو اهراعشا اهوح عوصتو ٠ ةدئاز ةيانع الوت ةكيتنامورلا

 ريست ىلا « ةيعيبطلا نيناوقلا» نوفشتكي ءاملعلا ذخأ دقف ٠ ىرخأ ةيحان نم ىملعلا

 معلا قطنم الو ٠ لقعلا اهشفاني ال ةملسم ةيضقك « ةعيبطلا» هذه ىلا اهنوبسنيو ٠ نوكلا

 ! نيناوقلا هذه فشتكي ىذلا هتاذ

 عضو ٠ ةهراك وأ ةضار ریهاحلا هدعت ىذلا ثلاثلا هلالا یھ انسناوقو ةلودلاو

 . هلل اهعوضح هناطلسل

 ىف ناک اک .بسحف نیتبعش ال ۰ ةرفانتم بعش ثالث دحاولا نيدلا قرفت اذكهو

 . هلإ ام الك مكحب ٠ نيتلصفنم ةعيرشو ةديقع ناك نيح ٠ ىطسولا نورقلا ةيلهاج

 . نيييوروألا بولق ی ایسنم اس « هللا » راص

 . كولسلا ىلع هناطلسو رعاشملا ىلع هناطلس لق

 ! «ناسنالا» هنم الدب زربو

 ءاجو ‹ وعانصلا بالقنالا - ةلآلا دلوم دعب - هباقعأ ىلع ءاجو عاطقإلا رامنا دقل
 . راكفألاو رعاشملا ف بالقنا هعم

 س « رهاظلا » نم الا - هللا دبعت ال ىلا ةيلهاحلا هذه یف ىعانصلا بالقنالا ءاج

 . قيرطلا ىف ةديدج ةعفد اهعفد هنكلو .. ةمك احلا ةيلهاجا تاس مستاف

 ةهآلا كارشإ عم - هدبعتو هللاب طبترت مہنانادجوو نييفيرلا فطاوع تناک نلف

 نم اهظفحو ضرألا ةكرابمو رغلا جاضنإو بحلا تابنإ ىف هيلإ نوعلطتي مينأل - ىرحألا
 اميلع رطيست ىلا - امتانادجوو ةنيدملا ناكس فطاوع تناك دقف .. تافآلا وأ عيقصلا

 ! طابترالا كلذ هللاب طبترت ال - ةيلهاجلا

 كلذك ! «هللا» سيلو « ةنيدملا ىف جاتنإلا ةيلمعب موقي ىذلا وه «ناسنإلا» نإ
 . نوكت نأ اه ديرأ كلذك وأ ٠ ىعانصلا بالقنالا ىف ةيلهاجلا تنظ
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 موقت ىلا ةلآلا عرتحا هملعبو . ةدالا صاوخ فرع ىذلا وه «هملعب» ناسنإلا نإ
 .. حاتنإلاب

 ةماخلا ةداملا ايف عضي ىذلا وهو - دارأ اذا اهفقيو - ةلآلا ريدي ىذلا وه ناسنإلاو

 .. ةعنصم ةدام ىرحألا ةيحانلا نم جرختل

 ! هللا ةدابع نم الدب ٠ معئاصلا ناسنإلا ةدابع ىلوألاف نذإو

 ! سانلا رئابض ىف اهتيهولأو اهرحس تدقف دق « ةعيبطلا» تناك ءانئألا كلت ىفو

 اغنإو ٠ ةقباسلا ةيكيتنامورلا ةرتفلا ىف ناك اك ةعيبطلاب اينعم نفلا دعي مل ةيحان نف

 ! ناسنالاب .. ديدم ءا هلالاب' اينعم «  ةيعقاولا» ةرتفلا ىف  راص

 تقولا ىف دازو ٠ ةعيبطلا « رارسأ » نم ريثك نع ءاطغلا ملعلا فشك یرحأ ةيحان نمو

 ! ناطلس امه دعي ملف ٠ اميلع ناسنإلا ةرطيس نم هتاذ

 .. ناسنالا ف تزكرتو ٠ ةعيبطلاو ٠ هللا نم ةيهولألا تلقتنا كلذبو

 ةوق دبعي نأ راعلا نم ! هلا دبعي نأ هيلع راعلا نم هنإ : ناسنإلا لاق ةرتفلا كلت ىفو
 نلو _ اھری م ىلا ةيبيغلا ةوقلا هذه نم ذحأي نأ راعلا نم ! ساوحلا اهكردت أال ةيبيغ

 ةيروطسا ةوق هل عرشت نأ راعلا نم .. هديلاقتو هرعاشمو هراكفأو هقالخأ _ اهاري

 ٠ دقني الو < شقاني ال .. ءايمع ةعاط اهتاعيرشت عيطيف ٠ عقاولا ىف امه دوجو ال
 ! ريطاسألا ملا نم ةلزنم .. ةلزنلا ةعيرشلا هذه ىف «هيأر» ىدبي الو

 مايأ ىف هعنصپ ناک ام عنصي نأ هب قیلی دعب | ! قوطلا نع ناسنالا بش دقل

 نأ عيطتسب الو « هلوح نم نوكلا ةقبقح فرعي نكي م موي < فعضلا مايأ ٠ ةلاهجلا

 خيصي وأ « هللا مالك عمسي وأ ٠ هللا دعي نأ هب قيلي دعي مل . ةعيبطلاو ةئيبلا ىلع رطيسي

 .. هللا رماوأل

 . ىناسنإلا « لقعلا » وه سايقملاو .. صيحقلاو دقنلا عضوم ءىش لك عضي نأ ىغبني
 لطابف هفلاح امو ٠ ذفني نا ىغبني ىذلا باوصلا وهف لقعلا اذه هيلع قفاو اف

 . . ريطاسأو

 هسفنب ىردأ وهف ٠ هتايل عرشي ىذلا وه .. عرشملا وه ناسنإلا نوكي نأ ىغبنيو
 نكي ملو ٠ ىطسولا نورقلا ىف ناك ىذلا «هلإلا» .الذ نم ةروطتملا هفورظو هتاجاحو
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 . كاذتقو اًمئاق ناك ام الإ رومألا نم ىري

 ! دوجولا اذه ىف هل كيرش ال ٠ هسفنب هتايح ناسنإلا عنصي نأ ىغبني

%# # * 

 !! «ناسنالا» ةدابعب ىح تبهذ ىرخأ ةوطخ فارالا ىضم م

 ٠ ةيلاحلا ةيلهاج لا ةورذ ىف مويلا ةمناقلا ٠ ةريحألا ةلحرملا هذه لحدن نأ لبق نكلو
 ةقيقحل ةفرحنملا تاروصتلا هذه ىف ةددعتملا تايلهاجلا راثآ ىلإ تفتلن نأ ىغبني

 .. ةيهولألا

 .. هللاو ناسنإلا نيب روفنلاو ءاضغبلا ثادحإ ىف ةينانويلا ةيلهاجلا رثأ انسمل لبق نف

 طاقسإو ٠ هدحو ساوحلا هكردت اب نايإلا ىف ةينامورلا ةيلهاجلا رثأ سملن انهو

 ! ناميإلا مدع لضفألاو ...هب

 «لقعلا» عضت ىهو ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف زربتف ةينانويلا ةيلهاج لا دوعت ىرخأ ةرمو

 ! ءاش ادا هتاذ هللا دوجو

 .. هللاو ناسنإلا نيب «عارصلا» رعاشم ىف ىرخأ ةرم ةينانويلا ةيلهاجلا عبتتن م
 نيب ةرشابم اًمئاق عارصلا ناك ٠ ةضلا دهع لئاوأ ىف دوبعملا وه هللا ناك نيحف

 ی عفترا یوقتو عت اذإاف ٠ فعض نعو لهج نع هلل ناسنألا مضخم ؛ هللاو ناسنإالا

 طوبه دازو اًعافترا داز ملعت الکو ! ردقلا سفنب هسح ىف هلالا طبهو ٠ ةجرد هسفن رظن

 ! هللا وه حبصيف ٠ ةايحلا ناسنإلا هيف «قلجب » ىذلا مويلا ءىجم ىح هلإلا

 ! ةعيبطلاو ناسنإلا نيب اًمئاق عارصلا ناك ٠ هللا عم اًدوبعم ةعيبطلا تناك نيحو
 عنصي ناك اك .. ةعيبطلا رارسأ ١ عزتني» ناسنإالاو ! ةعيبطلا « رهق» لوا ناسنالاف

 ۰ ! مدقلا سويثيمورب

“Man Makes Himself" » (1)دلټاشت نودروج یمسی رصاعم یکیرمآ بتاکل باتک نارنع «  . 
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 نيب ! ناسنالاو ناسنالا نيب اًمئاق دكنلا عارصلا لظ ٠ دوبعملا وه ناسنإإللا راص الف

 درفلا عارصو . ةعاهلا عم درفلا عارص ف لثمتي عارص ! دوبعملا ناسنإلاو دباعلا ناسنإلا
 ةيدرفلا هتاقاط عم درفلا عارصو . هعمتجم ىف ةدئاسلا ١ مقلا» عم درفلا عارصو . ةلودلا عم

 !! ناسنإلا راطإ لحاد ىف .. اهتاذ
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 ةدابعب تبهذ ىلا ىه .. ناسنالاو ناسنالا نيب ةريحألا تاعارصلا هذه

 !! «ناسنألا »

 ! ضرألا هذه ىف قيقحملا هلإلا سيل هنأ _ هتعاطإ مدع

 ىذلا ثحبلا ! ناسنإلا خيرات ىف « ىملعلا ثحبلا » اع فشك ىرخأ ةلآ كانه نإ

 ! ناسنإلا عم ناسنإلا تاعارص نع مجن

 .. « تايمتحلا »ر كانه

 ىف اهاك مكحتت .. ةيحيراتلا ةيمتحلاو .. ةيعاجالا ةيمتحلاو . ةيداصتقالا ةيمتحلا

 وهو ٠ ناسنإإلا ةايح ىلع رطيسب ىذلا ردقلا .. دري ال ىذلا ىمتحلا « ردقلا» اینا

 . ناسنألا ةدارإ نع لقتسم

 ةيداملا ةايحلا ىف جاتنإالا بولسأف . ميتدارإ نع ةلقتسم ىهو « اع ممه ىنغ ال ةدودحم

 روعش سيل . ةايحلا ىف ةيونعملاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددحب ىذلا وه
 . ' مهرعاشم نيعي ىذلا وه مهدوجو نإ لب . مهدوجو نيعب ىذلا وه سانلا

 هبحاصي امو جاتنإلا نأ وهو : ىنآلا أدبملا نم ةيداملا ةيرظنلا ادبت» : زلجنإ لوقيو

 هذه بسحف . ىعاجا ماظن لك هيلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجتنملا لدابت نم
 ثحببلا زوجي ال ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل ةيئانلا بابسألا نأ دجن ةيرظنلا
 ىلا تاريغتلا ىف امنإو ٠ نييلزألا لدعلاو قحلا ءارو مهيعس ىف وأ ٠ سانلا لوقع ف انع

 . « لدابتلاو جاتنلا بولسا لع ارطت
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 ىلع مہتاوطح رييستو سانلا ةايح ةغايصب - ةيمتحلا - ةهآلا هذه موقت اذكهو

 نييلزألا لدعلاو "قتلا ءارو ميعسو ٠ مهراكفأو سانلا رعاشمل رابتعا انود ٠ ضرألا

 ١ مهسوفن» عم لماعتت الو - سانلا «رعاشل» بيجتست ال ةه اہنإ .. مهفارصنا وأ

 مغر - ىلوألا تايلهاج لا ةملاك ىتح الو . سوفنلا عم لماعتيو رعاشملل هللا بيجتسي اك

 ةيلا ةمارص ىف ةموسرملا امتيمتح ف ريست اعإو _ ناسنإلا عم ىشحولا اهعارصو ٠ اهفارحلا
 ! ناسنإلا ةماركل ةلذم

 ةا كارشإ م هللا ةدابع نم ! روهدتيو هتدابع ىف ردحني «ناسنالا» لظ اذکھو

 ىلإ - ةرمدم تاعارص نم كلذ الت امو ٠ هتاذ ةدابع ىلا - ةعيبطلا ةدابع ىلإ - ىرحأ

 ىوس اماحر ىف دج ال ىلا ٠ هنايكل ةلذتسملا ةبلصلا ةمراصلا ةيساجلا ةملآلا كلت ةدابع

 ! ناوملا ةلذو ةيمتحلا ةوسق

 ! ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج .. ةيلهاج لا سب

 ! رربم الو دنس هل نکی مل .. هللا عم ىرخأ ةمآ كارشاب فارحالا أدب نيحف

 . هروص نم ةروص ةيأ ىف كرشلا ىلع مدقب نأ نكي ال ةفرعملا قح هللا فرعي نم نإ

 روطاربمإلا دي ىلع - ةينامورلا ةيئثولاب ةجزتم اهتديقع تذخأ ىتلا ابوروأ نكلو
 موي لك .. اهتيلهاج ىف ترمتسا امنإو ٠ ةيولعلا هتقيقح ىف هلا فرعت مل _ نيطنطسق
 ! دادزت

 ىلع ةلزنملا - هللا ةعيرش ققيبطت نع ةيحيسملا فارحنا ريسفت ىلإ ليم نيخرؤملا ضعبو

 ملف ٠ ةينامورلا ةيروطاربمإلا نم ريغص نكر ىف تاشن اهناب - مالسلا امملع ىسيعو یسوم
 كلذو . فارطالا ةيمارتلا ةيروطاربمالا كلت ىلع ییقحلا اہناطلس ضرفب لبق اھ نکي

 ىف ةديقعلا نأ ىهو ٠ ىرحألا ةقيقحلا لفغيو ٠ رمألا بناوج نم اًدحاو اناج رسفي

 ةوق تفقو ال ةميلس تناك ولف الإو .. نييحيسملا ءالؤه روصت ىف ةميلس نكت مل اهتاذ

 ىف ةيلهاج لا ىوق لك مالسإلا ةوق مامأ فقت م اك .. اهقبرط ىف ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 ٠ اهلك ةينامورلا ةيروطاربمإلا كلذ ىف اب ٠ اهجراخو ةيبرعلا ةريزجلا لحاد
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 ! رربت الو رسفت بابسألا هذهف لاح ىأ ىلعو . اناج ىلإ ةيسرافلا ةيروطاربمإلاو
 ! هللا جىنم نع فارحنالا ربي اهلك ضرألا ىف ءىش الف

 فف ماد اف .. تافارحنا نم كلذ الت ال حشرملا وه ىلدبملا فارحنالا اذه ناك دقو

 وهف أدب دق فارحنالا «اذه» ماد امو .. نيه كلذ دعب ءىش لكف « كرشلل ةيلباق سفتلا

 . داسفلا نم ديزمو روهدتلا نم ديزل دكؤملا ليبسلا

 هللا ىده نع دعتبت ترمثسا م .. ةظحل لوأ ذنم ةقفوم ريغ ةيادب ابوروأ تأدب دقو

 ..ريسملا لاطتساو دهعلا دعب الك

 ناك < لبق نم اهنم افرط اندرس ىتلا ةفلتخحلا اهتاقاحم اوس رمألا ةسينكلا تداز الف

 اهجردت ىف تدأ « ةيبوروألا ةديقعلا ىف فارحنالا نم ديزل اديدج احشرم كلذ

 . نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ىلإ ءىطبلا ليوطلا

 مه همدقت ام نأ موي تاذ نويبوروألا سحأ دقف ! رربب الو رسفي - انلق اک كالذو

 دي ىلع ةعونصم «ةيضرأ» ةعاضب وه امنإو ! ايقيقح «اًنيد» سيل ةيبوروألا ةسينكلا
 موقع اهمرتحت ال ءايشأو « اهنومهفي ال ءايشأ ىلع لمتشت ةعاضب . نيدلا لاجرو ةنهكلا

 . ديدحلا معلا رونب ترانتسا ىلا

 ةيبوروألا ةسينكلا مه همدقت ىذلا ٠ نيدلا «اذه» اوحرطي نأ نم الدب مہکلو

 مهلك هلسر ىلع هللا اهزنأ اك ةيفاصلا ةديقعلا ىلإ اودوعيو <« وحنلا اذه ىلع اًخوسم

 ةفارح هلک هنأ لع .. هلک «نيدلا» نم مہدی نوضفنب اوذحخأ كلذ نم الدب .. جلاب

 . ریطاساو

 ! ريذاعملا نم ابوروأ همدقت ام لک نم مغرلا ىلع ! هرربپ ءیش ال .. اذهو

#  ¥# %* 

 ةدابع ةملظملا ىطسولا نورقلا ىف هيلع تناك ىذلا اهكرش ىلا ابوروأ تفاضأ نيحو

 هيف عقو ىذلا كرشلا نم ديدجلا نوللا اذه رسفي ىذلا ام لب .. ربي ىذلا اف .. ةعيبطلا

 ؟ نييبوروألا نم «نورونتملا »

 ىذلا ةسينكلا هلإ نم ابوروأ هب برت « اينادجو» اًبرهم ناك كلذ نإ لبق نم انلق
 . موشغلا ناطلسلا نم اناولأ مهيلع ضرفتو ٠ همساب مهدبعتست
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 ؟ «ةعيبطلا» هذه ام .. نكلو

 ةينيليفا ىده ىلع «لقعلا» ءايحإ دهع اذه ناك دقو - «لقاعل» ىتأتي فيك
 قل اجلإ» : ةعيبطلا نع نوراد هلاق ام - ًالثم - لوقي نأ لقاعل ىنأتي فيك - ةداعما
 !!؟ «اہتردقل دح الو . ءیش لک

 رطبسي - رکفم ریغ وأ اًرکفم ۔ اًئئاک ةعیبطلا ہذه نم لعجم نأ لقاعل ینأتی فیک
 !!؟ هریداقم ددحو نوکلا ىلع

 هجو ىلع اهنودبعتي ىلا ةعيبطلا هذه ام : مهسفنأ اولأسي الأ ءالقعلا ءال ادب فيك

 تأشنأو اهسفن تأشنأ فيكو ؟ ةلقاع ريغ ما ةلقاع ؟ ةقلاخ مأ ىه ةقولخم !؟ ديدحتلا
 امه نيأ نمو ؟ اهاضتقمب نوكلا ريسي نيئاوقلا هذه ةطلس ىأو ؟ نوكلا مكحت ىلا اهنيناوق
 ؟نوكلا ىلع اهضرفت ىلا « ةيمتحلا» هذه

 ةوقلا هل بسنت ىذلا ديدحلا دوبعملا اذه نيب  عقاولا ةقيقح ىف - قرفلا ام .. مت

 هتدابع نم اوخلسناو هوذبن ىذلا هللا نيبو ‹ نوكلا ىلع ةقلطملا ةنميماو قلخلاو ةرطيسلاو

 !؟ «موهفم ریغ» و « لوقعم ریغ» هنأال

 مهسفنأ اولأسي الأ مه ىتأت فيكف .. انوري ال « ةيبيغ» ةوقل اوعضخم نأ اوبأ نيحو
 تاومسلا ف ةدوهشم « اهرهاظم» تناك نإف !!؟ دوهش ما یھ بيغ : ةعيبطلا هذه نع

 لعجت ىلا « ىه» ؟ اتقيقحو اهنك یئ ١ یه» .. «یه» اف ۰ عاعشلاو ةداملاو < ضرألاو

 هکردت ال اتونکم اغ ( یھ ١ تسلا ؟ دام ةداملاو 4 ارا ضرألاو ءا ءامسلا

 !؟ ساوحلا

 ؟ كلذ ريغ «هتلا» ناك لهو

 ةداملاو ضرألاو تاومسلا یھ هتردق رهاظم نکلو ¢ ساوحلا هکر دت ١ل اغ

 ! !؟ عاعشإالاو

 عق بک ةي ! نييبوروألا نم «نورونتملا» ايف عقو ىلا كلت « ةريبك ةيلهاج ةقاح تناك دقل

# %# %* 

 )١( اهروطت ىف ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ - ةقباسلا هتلوق مغر - نوراد لوقي !
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 !! هسفن ناسنإلا دبعو « ةعيبطلا ةدابع تلطب ال مت

 ! !؟ ةدابعلا هذه تناك هللاو ےف

 ! هتوق تدازو .. ملعت دق ناسنإلا نأل

 ةردقلا هذه امه بهو ىذلا ‹ اهقلانل ركنتت ىلا ‹ ةركنملا ةيلهاحملا نم ةظحل كعدو

 هللا ناسنإلا ركشي نأ نم ًالدبف ! ةردقلا هذه اه بهو هنأ ىوس ببس ريغل < معلا ىلع

 ! نارفكلاو روفنلل اًببس اهتاذ ةمعنلا بلقنت ٠ هئاعن نم هالوأ ام ىلع « باهولا معنملا

 دكنلا اهعارص ىف « ةميدقلا ةينانويلا ةيلهاجلا حورب ةممسملا ةيلهاحجلا هذه نم كعد

 راص اع الع ادرمت تداز ةفرعملا نم اًردق آلا نم « تبصتغا » الك ٠ ةهآلاو رشبلا نيب

 ! ناطاس نم اهدي ف

 منلا قلاخلل ركنتي ىح ناسنالا «ملع» اذام رظننلو .. ةظحل هلك كلذ نم كعد

 ! باهولا

 ناونعب هل لاقم یف - رصاعم یکیرمأ اع وهو - ندجنوک یلئاتس تیرام لوقی
 لای رثأتت كلذ انکلو ؟ ةرتخ قئام مولعلا نا » : » درولا ةرجش نم سرد »

 جناتنو ۰ هتاجاتنتساو هفاصوأو هتاظح الم ی ةفدلا نع هدعب یدمو هماهوأو ناسئإللا

 فصولا ف ةيكلا نيدايملا ىلع ةروصقم كلذب ىهف ‹ دودحلا هذه لحاد ةلوبقم مولعلا

 جئاتنو .. نيقيلاب سيلو .. كلذك تالاحالاب ىهنتو ٠ تالاتحالاب ًأدبت ىهو . ۇبنتلاو

 اهجناتنو ؛ تانراقملاو سايقلا ىف ةلمتحلا ءاطحألل ةضرعو « ةيبيرقت كلذب مولعلا

 . ٠ ةيئان تسيلو « فذحلاو ةفاضالاب ليدعتلل ةلباقو ٠ ةيداهتجا

 ! « ءيدلا لاجر» نم لجر ةلوق تسيلو .. «ملاع» ةلوق هذه

 ! تالآلا ةقدو ةبرجتلا ةقد نم ىنوأ اهم . هيف ںيقب ال . تالاتحا هلك ىرشبلا ماعلا

 ؟ معلا ناديم امو

 ليبس الأ « ملَع» هنأل . ءايشألا « هنك» ىف ثحببلا كرتي نأ لايجأ ذنم ملعلا رطضا دقل

 هذهو .. «اهرهاوظ» ةساردب ىنتكاو ! ساوحلا نع بيغملا هنكلا اذه ةفرعم ىلا هل

 )١( ملعلا رصع یف جتي هللا» باتک نع ٠ ناحرس ديحملا دبع شادرمدلا روتكدلا ةمجرت .
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 ًادبت انإو . ةينيقب تسيل اهنإ «ملاعلا» كلذ اع لوقي ىلا ىه رهاوظلا ىف ةساردلا

 ! تالاتحالاب یہتنتو تالاحالاب

 ىلا ةبذاكلا ةخفنلا ىف هناكم نيأو !؟ ىنيقحلا ماعلا «عومجم» نم يلعلا اذه اف

 !؟ ناسنالا تباصأ

 !؟ لعب نأ هتاذ ناسنإلا « ىهتشب» امل ةبسنلاب ملعلا اذه ام .. مث

 لازي الو ٠ هفافشتسا ىلإ اهدلوم ذنم ةيرشبلا تعلطت ىذلا ؟ بيغلا رلع هنم نيا

 ؟ نينسلا نم فولأو فولأ ذنم هنم اهفقومك ةظحللا هنم اهفقوم

 ةظحللا بيغ لب .. نامزلاو ناكملا ىف ديعبلا بيغلا ال ؟ بيغلا نم ناسنإلا معي مك

 فلأ انيبو هنيبو ٠ باب لك نم هيلع ةلخادلا ةظحللا هذه بيغ لب .. ةمداقلا ةبيرقلا

 !؟ باجح فلأو رتس

 ! ... ملعلا نم مهغلم كلذ

 ىوق» ىلعو «ةثيبلا» ىلع رطيس ىح اقح ناسنإلا ةوق تداز دقف .. ةوقلا امأ

 موي ىف بكا وكلا ىلإ لوصولا لواحب عفدناو .. خوراصلا قلطأو ةرذلا رجفو . « ةعيبطلا

 .. ديعب وأ بيرق

 .. نکلو
 ؟ ةوقلا نم ناسنالا «ىهتشي» ام كلذ نيأ

 ىلا ةبغرلا كلت ؟ ةيدبألا ةايحلا ىلع ةردقلاو ٠ توملا عفد ىف ةبغرلا نم وه نيأ
 ! نيدلا موي ىلإ امنوهشتي هونب لازي الو .. مدا ناطيشلا اب لزتسا

 نم انوكت وأ « نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع اكبر اكاہنام : لاقو»
 )۲ ... رورغب امهالدف» .. « نیدلاخلا

 ضارمألا كتفأ هل ببست رهجلاب ىتح ىرت ال ةموثرجو .. ضرما عفد نم وه نيأ لب
 !؟ مولا ىتح اهجالع دج ال یئلا

 ىف ىلسكه نايلوج لوقي كلذك .. هللا ةدابع ىف ببسلا امه زجعلاو لهجلا ناك دقل

 )١( فارعألا ةروس ]۲١[ ٠ ]۲۲[ .
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 . نيرشعلا نرقلا ىف هبلق ىلع نيرت ىلا ةيلهاجلا

 لهجلا باب ىف وأ « ةوقلاو ملعلا باب یف - ثدح ىذلا اف .. كلذك نكيلف

 ملعتلا ىلع ةردقلا رشبلا هللا بهو نإفأ .. عاضوألا ةبولقملا ةيلهاجلا كلت ىلإ دوعن م

 رورغلاو حجبتلا وه كلذ ىلع رشبلا در نوكي ‹ نوكلا ىوق ضعب ريخست ىلع ةردقلاو

 ؟ ہکیأ ةعاط نع جورخلاو

 . رانلا قراس سويثيمورب ةروطسأ ىبوروألا ركفلا ىف اهتبص ىتلا ةنعللا اهنإ
 ! هللا نع ىنغتسأ انأ : لاقو حجبت نيح «ناسنإالا» كلذ ىلإ دوعنو

 !؟ ماثآ نم هتایح ین عنص اذام

 ! قوطلا نع ناسنإلا بش دقل . ىسضنل عرشأ انآ : لاق

 . یدیلاقتو یدئاقع یسفنب عنصأ انا : لاقو

 . هللا ةياصو نع اًديعب لبقتسملاو رضاحلا ىسفنب غوصأ انأ : لاقو

 ! .. ناکو

 ! ناطيشلا هفقلتو

 رشلا اذه نوكي اذام ؟ ناطيشلا عينص نكي م نإ عينصلا اذه نوكي اذاف .. الإو

 نوکت اذام ؟ ناکم لک یف یرشتسملا ملظلا نوکی اذام ؟ ضرألا لك ىف هبانطأ براضلا

 درفللو . ةرم ةلودللو' . ةرم لالا سأرل ةيدوبع ؟ برغلا ىو قرشلا ىف ةلذتسملا ةيدوبعلا

 ؟ ناوهو ةلذمو ةيدوبع یھ ةرم لک فو ةرم ةرمدملا تاوهشللو . ةرم سدقملا

 روخام ىلإ ضرألا هجو لوح ىذلا ؟ ناکم لک یف ىرشتسملا روجفلا نوكب اذامو

 ؟ ةاتفو ىف لكل هاف رغفي

 «ةنيدمتملا» مألا ىف هاضرب تايفشتسملا الم ىذلا ىنيقحلا نونحلا نوكي اذامو

 هنکلو « نونجلا دادع ف «ایمسر» بسحب ال یذلا رحآلا نونجلاو <« اہمالزنب قیضتف

 نونجو ؛ «تادوملا» نونج : نونجلا نع هتقيقح ىف لقب ال لالتخاو ذوذشو ضرم

 ىغبنت ال تافارحنا نم كلذ هبشأ امو .. « عيلاقتلا» نونجو « نويزفيلتلا نونجو « انيسلا

 ! هللا ةدابع نع ربكتسب ىذلا «هلالا» اذه
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 ىغتساو قوطلا نع بش هنأو < هلإ هنأ هسفنل معز نيح ناسنإلا اذه سأبأ ام ! الک

 ! هللا ةياصو نع

 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىف «ىدوهيلا ركفلا » اهدلو ىتلا ةموعزملا ةآلا كلت اًريخأو
 ةيداصتقالا «تايمتحلا» ةمآ .. نيحلا كلذ ذنم «نييمألا» راكفأ اب تممستو

 . خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهعيمج اوحب ىلا ٠ ةيحيراتلاو ةيعاجالاو
 ؟ ةاعدملا تايمتحلا هذه ام

 نع ثحبلا خيرات وه ناسنإلا خيرات نإ : ًالوأ خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقب
 .. خيراتلا ىف لوألا ةيداصتقالا ةيمتحلا ىه كلتو ! ماعطلا

 ىلا ىه تاودألا هذهو .. تاودألا عارتخا ىلإ جاتحا ماعطلا نع ثحببلا ءانثأ ینو

 .. خيراتلا ربع روط ىلإ روط نم هتايح تلقن

 تفشتكا مث ..دحأل ةيدرف ةيكلم ال ثيح < لوألا ةيعويشلا تناك أدبملا نف
 ةراغإ نم قرلا أشنو . جاتنإلا تاودأ ةيكلمو ضرألا ةيكلم : ةيكلملا تأشنف « ةعارزلا

 أشنو . ضرألا ىف مهليغشتو مهقاقرتسا مم ‹ مهضرأ مم اوذأيل نيرحخآ موق ىلع ةوق
 راملاو . ةيمتح ةجيتنك . ةيلامسأرلا تأشنف . ةلآلا تعرتحخا م , ةيمتح ةجيتنك . عاطقإلا

 دتشاو . ةيمتح ةجيتنك . لاملاو لالا سأر نيب عارصلا ماق مت . ةيمتح ةجيتنك . عاطقإلا

 نأ اهقيرط ىفو - تناك م . ةيمتح ةجيتنك . جاننإلا ةيكلمو ةلآلا ةيكلم ىلع عارصلا
 ..دحأل ةيدرف ةيكلم ال ثيح - ةريخألاو - ةيناثلا ةيعويشلا - نوكت

 .. تايمتحلا همسرت ىذلا ىرشبلا خيراتلا صخلم كلذ

 ! تايلهاجلا الإ وحنلا اذه ىلع رمألا روصتت نأ نكمي الو

 ی 2 od و لا ام . ناسنالاو ةايحلاو ل ۵ ددتو i) هللا ( ها ىذلا ريسفتلا اذه

 یدتہب (لقاع» ١ رونتم» ناسنا هریمض ف هلبقني نأ نکمب ال رستبم ریسفت ىلا لصو

 .. نويلهاج لا هدبعتب ىذلا « ىلهاحلا » ملعلاب یح
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 ىرنس اك - وهو ] ةيرشبلا راوطأ مسر ىف حيحص هلك ريسفتلا كلذ نأ ضرف ىلعف
 ناسنإلا ةدارإ نع القتسم - سكرام لاق اك _ نوکي فيكف [ حيحص ريغ - ةظحل دعب

 ؟ ناسنالا نایک نعو

 نم كلي نكي مل ذا دعب جاتنإلا تاودأو ضرألا كلتما ىذلا وه «ناسنإلا» سيلأ
 هقانخ نم هتكسمأ ىلا ىه !؟ اهسفن كام هيلع تضرف ىلا ىه ضرألا له ؟ لبق
 + كالتمالا ف هتبغرب ٢ اهکلتما ىذلا « وه ١ م !؟ ینکلمت نأ دب ال : هل تلاقو هتزهو

 ؛ «ناسنإلا» وه سيلأ ؟ ةلآلا عرتخا ىذلا نمو

 هقانخ نم هتكسمأو اًضرف هيلع اهسفن ىه تضرف مأ ؛ هتداراب ؟ اهعرتخا اذالو
 ۰ !؟ ینعرتخا : هل تلاقو ۰ هتزهو

 ىلا ىه - هيف ةنماكلا ةيرطفلا ةبغرلا - هجاتنإ نيسحت ىف «وه» هتبغر تسيل وأ

 !؟ ةلآلا عرتخا ىتح بقنيو ثحبيو ملعتي هتاعج

 ةدارإ» ايف سيلأ .. ةيرشبلا خيرات بتكت ىلا ىه ةلآلا هذه نأ ضرف ىلعف
 ؟ اع ةلقتسمو ناسنإلا ةدارإ نع ةجراخ نذإ راوطألا نوكت فيكف ؟ «ناسنإلا

 . كلغ نأ ۴ «ناسنالا» ةبغر ىلإ دنتست تسلا .. ةيلامسأرلا دجوت نيح م

 ؟ ليبسلا نع فرحني نيح ىغطي نأل ىرطفلا هدادعتساو . كلمي ام ديزتسيو
 قحلا وه اذه نأ «ناسنالا» نظل سيلأ - تماق نإ - ةيعويشلا موقت نيح .. م

 !؟ ضرألا رومأ نم اًرمأ فرص ال هنإ لاقو ٠ زلجلا كيردرف هنم رخس ىذلا .. لدعلاو

 . تايمتحلا هذه ىلع مكحلا ىف رظنلا ىلإ ةبيرقلا ةدحاولا .. ةدحاو هذه

 ىلع « تايمتحلا» هذه : رمألا ربدتي نل ةقيقحلا ىف ابنم برقأ یهو .. ىرخألاو

 ! ١ نم تایمتح .. اتحص ضرف

 ؟ ةيرشبلا ريس طح ىلع تايمتحلا هذه ضرف ىذلا نم

 ؛ ةايحلل ةنكمملا ةديحولا ةروصلا ىهأ

 ؛ اًدبأ ىلوألا ةيعويشلا روط ىف ناسنإلا لظي نأ نكمملا نم نكي م وأ

 ٤ ةيلامسأرلا فو ؟ اًدبأ عاطقإلا ىو ؟ اًدبأ قرلا ىف لظي نأ نكمملا نم نكي مل وأ



 .. خيراتلا لالخ ناسنالا وطحخ لمني ةلآلا عارتخا

 ؟ همت ىدلا نمو ؟ ةبرشبلا ىلع ؛متح» ةلآلا عارتحخا لهف ..! اقوم ! من

 !؟ «هللا» ركذ نع ةياعلا "هذه امو

 ! !؟ نوفصب اع ىلاعتو هناحبس ! لقألا ىلع رمألا اذه ف اًنرط هلا سيل وأ

 !؟ تالآلا عارتحا ىلع ةردقلا هل بهوو ناسنإلا ىتاخ ىذلا وه سيل وأ

 ؟ همتح ىذلا نم ؟ نم تح ؟ةردقلا هذه ناسنإال بهوت نأ اًمتح ناک لهو

 ؟ رضرألا ىلع هتاذ ناسنإلا دوجو اًتح ناك له لب

 ؟ نوكلا ىف ضرألا دوجو اًمتح ناک له لب

 ؟ همّتح ىذلا نم ؟ نم مح ؟ هتاذ نوكلا دوجو اًمتح ناک له لب

 !؟ هللا ركذ نع ةياعلا هذه ام

 ! ؟ قحلا ىلع هتريصب ناسنإلا حتفي نأ ىلوألا سيل وأ

 . هناحبس .. هقلخ نأ اًرطضم نكي ملو ؟نوکلا قلخ ىذلا وه هللا سيل وأ

 ٠ اهقلخب الأ نكمملا نم ناكو .. ناسنإلا قاخو .. ضرألا قتلا ىذلا وه سيل وأ

 ؟ ناسنإلا روهظو ةايحلل ةمناللا فورظلا قتل وأ

 اذه لوقنو ةنيعم ةلحرم ف فقن فيكف .. قلخ ىذلا . هللا رق اذه ناك اذإ .. مث

 ةيمتحلا وأ ةيداصتقالا ةيمتحلا وأ ةيخيراتلا ةيمتحلا ىه انإو ! تنأ تسل ! ال : ردقلا

 !؟ ةاعدملا ةمآلا نم اهريغ وأ ةيعاتجالا
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 «ةورذ» ىف يوروألا ركفلا اهدلو ىلا ؛ ةاعدملا ةهلآلا هذه ناف كلذ قوفو

 هل بيجتست الو ٠ ناسنإلا ةدارإل ًالاجم عدت ال ٠ ةيساق ةمراص ةيساج ةآ « هتيلهاج
 ..راہن وأ لیل یف

 هراکف وأ هرعاشم .. ناسنالا اذه ىلابت ال - ءاقمحلا (ءاتیمتح » ف انا

 دهاج نإ .. عفترا وأ طبه نإ .. ماقتسا وأ دسف نإ اًتزو هل مقت ال .. هلاعأ وأ
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 ریسي نأ هتمهم لک < لمهم مك هنأ ىلع هلماعت اهنإ .. نمؤي م وأ نمآ نإ .. ىذختسا وأ
 . قاست .. ضرألا ىف ةرداس ةميب هنأ ىلع هلماعت وأ .. ةرهاقلا «اهتيمتح» ىف اًرغاص

 ! قيرطلا فرعت نأ ايش ىواسي الو . قیرطلا فرعت الو

 «ةميقلا» ةعاضإ نم ربكأ رادهإ ىأو .. هنايكو ناسنإلا ةماركل عينش رادهإ هنإ
 !؟ «ناسنالا» ةقيقح ىه ىلا «ةميفلا» ؟ هلاعأو هركفو هروعش ىلع ةبترملا

 ادبع حبصأ نأ ! هلا ةياصو نع اديعب هسفنل ناسنالا اهدار ىلا «ةزعلا» ىه كلتو

 ! ناسنإلا خارصل خيصي الو محري ال نمل

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ىف .. ناسنإلا اذه هسأبأ ام الأ
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 . فقب نأ نكمملا نم ناك امو « دحلا اذه دنع هتيلهاج ىف «ناسنالا» فقي ملو

 تاروصت لك ىف لالض اًمتح هعبتي نأ دبال ةيهالا ةقيقحلا روصت ىف فارحنالا اذهف
 .. لس ساسأ ىلع موقي ال ةظحل لوأ ذنم هجا مادام .. هكولسو ناسنإلا

 هتقالعو <« نوكلل مهروصت ىف ةثيدحلا ةيبوروألا ةيلهاج لا ىف سانلا فرحنا دقل
 .. ناسنالاب هتقالعو «‹ هقلاحم

 .. یش تالالض اولض

 ! تازجعملا ىلع هلا ةردق اوركنيل ةعيبطلا نيناوق « ةيمتحم » نونمؤي ةرف

 دوجو اوركنيل ! ةايحلا كلذ ىف اب ! اًبتاذ اوشن ًأشن هلك دوجولا نإ : نولوقي ةرمو
 ! ةايحلاو نوكلا ىتلخ ىذلا وه هلا

 اذه ىف تأشن اهنإو « ةايحلا ةأشنل ةسكاعم تناك اهلك فورظلا نإ : نولوقي ةرمو
 ! ناسنإلا روهظ ىلإ ةيانلا ىف ةفداصملا هذه تدأ مت ! «ةفداصم» نوكلا

 ! ناسنإلا كلذكو ! ةياغ الب دوجوم نوكلا اذه نإ : نولوقي ةرمو

 لصألا ىف ىهو « هكولسو ناسنإلا رعاشم ىلع اهالظ یتلت .. عون لک نم تالالض
 . هللا ةقيقح روصت ىف فارحنالا نع ةئشان
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 . لبق نم تايمتحلا نع انثدحت دقل

 نم اهريغ نع ةعيبطلا نينأوف ىست ىلا .ةيملعلا» ةيمتحلا هذه فلتحت الو
 . هللا ةئيشم ىهو . نوكلا اذه ىف ةديحو لا ةيقيفحلا ةيمتحملا نع لضت اهلك . تايمتحل ا

 ضورفم ديق لكف ! اشيش نح .. ةديقم نوكت نأ نکی ال ةقيلطلا ةئيشملا هذهو
 قلاخلا هناحبس + هللا ىلع هتدارا ضرفي نأ كلب ىذلا نف .. لطاب وهف هللا ةدارا ىلع
 .. ديرملا ءىشنملا

 اهماودو ٠ نوكلا اذ هللا اهلعج ىلا ةيملإلا ةنسلا « تابث» نم ةلتفلا تءاج امتاو

 . نامزلا ىدم

 ةمحر ناكو - ةديقم ريغ ةراتخم ةيهالا ةئيشملا هتدجوأ ىذلا _ تابثلا اذه نكلو

 نع _ هناحبس - هزجعي الو - ةهادب - هللا ةدارا ديقي ال هنأ .. ناسنإلاب ةمحرو نوكلاب
 ! نوكلا رمأ ىف فرصتلا

 !؟ديرملا ءىشنملا قلاخلا وهو .. زجعي فيك

 ىلا ىه ٠ ةتباث ةنس ىلع نوكلا ىرجن نأ - هناحبس - ةقيلطلا - هتئيشم تضق دفل
 . « هللا ةنس» .. ىقيقحلا اهمساب اميمست نأ نم اًروفن ١ ةعيبطلا نيناوق ١ ةئيدحلا ةيلهاجلا اتم

 ىذلا اذ نف  هرمأب ةتباثلا  ةنسلا هذه فلاخب نأ _ هناحبس - ديرب نيح هنکلو
 !؛ رييغتلاب حمست ال ةعيبطلا نيناوق نإ ! ال : هل لوقب نأ كلي

 هللا ةنس نم ا۴زج نوكتو ٠ ةتباثلا ةرهاظلا ةنسلل ةفلاحم . ةزججملا عقت م نمو
 ..نوكلا اذه ىف ةديحولا ةيمتحلا ىه ىلا ٠ كلذك

 ٠ ةتباثلا هنيناوقب ٠ معلا مايق نم  نويلهاجلا مهف اک - علم نل ةزجعملاب ناميالاو

 نيب قالطإلا ىلع ضراعت االف . نادیم لک ف همدقنو : ةديقعلا لظا ىف ملعلا مابق نم الو

 . كاذو اله

 _ نكقلاو زوربلاب نیملسملل دهشي مخض ثارت وهو هلک یمالسإلا معلا ماق دقل
 ا ةصاحخو ٠ ابوروأ ىف ةثيدحلا ةيملعلا ةضبلا لك هنع تدلوت ىذلا معلا كلذ
 ب ةديقعلا لالظ ىف معلا اذه ماق .. ةثيدحلا مولعلا لك هيلع موقت ىذلا ىيرجتلا
 تودع ناميإلا نيب مهريكفتو نيملسملا بولق ف ضراعت الب ؛ ةزجعملاب نايإلا لالظ
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 ىملعلا ثحبلا مايق ناكمإ الع بترتي ىلا _ نوكلا ىف هللا ةنس توبثب ناعإلاو ةزجعملا

 عم هضعب ضراعتي ال قحلاو . ةقيقح هذهو ةقيقح هذه نأل _ تادهاشملا جئاتن عبتتو

 . لومشلا نع زجعت ىلا ةقيضلا لوقعلا ىف الإ ضعب

 اقح ةزجعملا تثدح ول هنأ ىه ‹ قيضلا ىبوروألا نهذلا ىف ىربكلا « ةلكشملا» نإ

 ثدح اذإ .. تباث نوناقب طبارتم هلك هنأل ٠ هلک نوکلا ماظن برطضال تقو یأ یف

 ! ةنيعم ةجيتن اًمتح هيلع بترت اذك

 بترب نأ - ديري نيح  قلاخلا زجعي فيكف ؟ اهقلاخ وه سيلا ؟ اہتر یذلا نم
 « ةداتعملا» اهننس ىف ريست م .. اهقيقحت ديري ايلع ةياغل ٠ ةنيعم ةظحل ىف اهريغ ةجيتن اميلع
 ؟ ةدارملا ةياغلا هذه ءاضقنا دعب

 < ضورف هلك - «ةيمتحلا» ةعيبطلا نيناوق كلذ ىف امي - هلک « یلعلاف» كلذ عمو

 . ! تالاټحا هلکو

 هتايح أدب ىذلا ٠ تايضايرلاو ةعيبطلا ىف ىزيلجنإلا ماعلا « زنيج سميج » ريس لوقب

 : هللا دوجوب ميلستلا نم يلعلا تالكشم لحل دبال هنأب ىهتنا مث « اًکاش احلم

 اقيرط الإ كلست نأ عيطتست ال ةعيبطلا نأ قثاولا ريرفت رقي مدقلا ملعلا ناك دقل
 فو < هتياهن ىلإ نمزلا ةيادب نم هيف ريستل لبق نم مسر ىذلا قيرطلا وهو : ادحاو
 . «ب» ةلاحلا اهعبتت «أ» ةلاحلا نأ نم صانم ال هنأو « لولعمو ةلع نيب رمتسم لسلست
 نأ لمتحي «أ» ةلاحلا نأ وه : نآلا ىتح هلوقي نأ عيطتسي ام لكف ثيدحلا معلا امأ
 . رصحلا امطع ىلا ىرحألا تالاحلا نم اهريغ وأ «د» وأ «ج» وأ «ب» ةلاحلا اهعبتت

 ةلاحلا ثودح نم ًالاثحا رثكأ «ب» ةلاحلا ثودح نإ : لوقي نأ هتعاطتسا ىف نإ من

 دد نأ هرودقم یف نإ لب اذكهو .. «د» ةلاحلا نه ًالاثحا رثكأ «ج» ةلاحلا ناو «ج»

 . ضعب ىلإ ةبسنلاب اهضعب «د» و «ج» و «ب» تالاحلا نم ةلاح لك لايحا ةجرد

 ع اًمئاد ثدحتب هنأل . ىرخألا عبتت تالاحلا ىأ : نيقي نع ابنتي نأ عيطتسي ال هنكلو

 هذه ةقيقح نكت اهم .. رادقألا ىلإ لوكوم هرمأف ثدحب نأ بحي ام امأ . لمتحي
 . «! رادقألا
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 )١( ص لصفلا اذه ىف «ندجنوك لئاتس تيرام» ىكيرمألا ماعلا ةداهش عجار ۷۸ .
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 ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا تالالض نم ةبيجع ةلالض تناك دقف ٠ ىتاذلا ءوشنلا ةصق امأ

 ! نيرشعلا ةيادبو رشع ا نارقلا

 ةأشن ىلا ةلحرم ةلحرم - ءارولا ىلإ - قاخلا لحارم عیتتي وهو ۽ نوراد جرح نيح
 ىہدبلا قطنلاب ملستلا اشي مو ٠ .رصحأ u توما نم ضرألا رهظ لع ىلرألا ةايحلا

 األ ! اههاب فرتعب نأ ديري ال ةسينكلا عم برح ىف ناك هنأل .. هريغ ليبس ال ىذلا

 ! هلاإلا اذه ماب هرراحت

 ! لاخلا وه هللا نأ : اهاوس دجوي ال ىلا ةيميدبلا ىلإ اجلي نأ ًأشي م

 ! شاقنلا

 ةفيخبسلا ةروطسألا هذه ةجاسب كورعشي اوأدب دق مهسفنأ ني رشعلا نرقلا ءاملع نا

 ! انع اوعلقأف

 : اينالأب تروفكنرف ةعماجب تابنلاو ءايحألا ذاتسأ « تسنرإ زلراشت لسر » لوقي

 بهذف . تاداملا ماع نم ةايحلا ةأشن رسفت یکل ةديدع تایرظن تعضو دقل»

 ممجت نم وأ « سوريفلا نم وأ ٠ نيجوتوربلا نم تأشن دق ةايحلا نأ ىلإ نيثحابلا ضعب
 دق تايرظنلا هذه نأ سانلا ضعب ىلإ ليي دقو . ةريبكلا ةينيتوربلا تاثيزج لا ضعب
 ىغبني ىذلا عقاولا نكلو . تاداجلا ملاعو < ءايحألا ماع نيب لصفت ىلا ةوجفلا تدس
 دق يلا رغ نم هيلا دالا لع لوصحلل تلثب یتا دولا عيمج نأ وه هب لسن نأ

 مقي نأ ميطتسي ال هللا دوجو رکنی نم نإف كلذ عمو . نيعيرذ نالذحخو لشفب تءاب
 ا نع تائيرجلاو تارذلا حمجن درحم نأ ىلع ٠ ملطتملا مالل رشابملا ليلدلا

 ىف اهاندهاش ىتلا ةروصلاب اهميجوتو اتنايصو ةايحلا روهظ ىلإ ىدؤي نأ نكمي ٠ ةفداصللا
 هنأش اذهف ! ةايحلا ةأشنل ريسفتلا اذه لبقي نأ ف ةيرحلا قلطم صخشللو . ةيحلا ایالخلا
 داقتعالا نم لقعلا ىلع ةبوعصو ازاجعإ دشأ رمأب ماسي امنإ كلذ لعفي ذإ هنكلو ! هدحو
 . اهربدو ءايشألا قلخ ىذلا ٠ هللا دوجوب

 نبع بصب ةجرد دقعتا نم تفلب دق ةيلا بالغا نم لح لك نأ ديتا يا
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 () ۲ اًسسار اناا هللا دوچوب نمو یناف كلذلو ٠ قطنملاو ركفلا لع موقت ةداهش
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 ىنكت «ملاعلا» كلذ مالك نم ةفطتقملا ةقباسلا ةرقفلا لعلف ! « ةفداصملا» ةصق امأ
 نود - حتفتم بلقو ةرصبم نيعب - ةدحاو ةرظنف كلذ عمو ! اهتفاخس نايبو اهضحدل
 ةرود ىف لثمتملا قيقدلا ماظنلا اذه نأ كاردإل ىنكت < ميراجتو ءاملعلا يلع ىلإ ةجاح

 نأ نکی ال - نوکلا یف ءیش لک لمشی یذلا قیقدلا مظنتلا ةلثمأ نم لثمک - كالفألا
 ! ريدت الب ةفداصم ثدح

 ثدخح نأ نکمب ال هناف ۰ یملع ریغ - هتاذ ىف - ريبعت ٠ ةفداصملا » نأ نع ًالضفو

 ديق الو « نمزلا سايق ىف ةثلاث الو ةيناث اهترود ىف لتخت ال ىتلا ةقدلا هذه لك ةفداصملا
 ! ناسنالا رصح اهكردي ال ىلا نينسلا نم نييالبلا نييالب ىف ! ناكا باسح ىف ربش
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 دجو دق نوكلا نإ لوقت ىتلا ىرخألا ةلالضلا تأشن «ةفداصملا» ةلالض نمو

 ! ناسنالا كلذكو <« ةياغ الب

 ! هللا نع عاطقنالا ةلالض .. ىربكلا ةلالضلاب ةلصتم ةلالض اهنإ

 هسح ف كولي نأ « ةديرملا ةئشنملا ةقلاخلا ةيملإلا ةردقلاب لوصوم بلقل نكمب اف
 ! ءايمعلا ةلالضلا هذه

 اهدحو اهنإ ! اًكبع نوكت نأ نكمب ال ‹ نوكلا ءانب ىف اهناذ ةزجعملا ةقدلا هذه نإ

 . دوجولل ةياغ دوجوب دهشتو . ريبدتلاو دصقلاب دهشت

 نم دحاو ءزج وهو < هنأل « ةياغلا هذه _ هتاذ ءاقلت نم - ناسنإلا كردي ال دقو

 نكلو . هتالالد كاردإ نع زجعيو ‹ لماشلا لكلاب ةطاحإلا نع زجعي دق « نوكلا ةينب

 اًدصقو ةياغ ةرورضلاب كانه نأ سحيف « هتريصب حتفي نأ - زجعلا اذه ىف ىتح  هبسح
 . ناسنالا لقع اهقئاقد لكب طيح ال ىلا ةزجعملا ةقدلا هذه ءارو نم

 )١( ملعلا رصع یف جت هللا» باتک یف «املاسر ىدۈت ةا ايالخلا» لاقم « .
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 فارعإلا ىلإ تدأ ىتلا ىه ٠ ةياغ الب دوجولا نأ نظت ىلا ةلالضلا هذه تناك دقو

 . امتاطابتراو اهفادهأو ةايحملا روصت ىف

 تدأ ىتلاو ‹ ةكح الو ربدم قلاخ نم ريبدت الب (! ) ةفداصم تأشن ىتلا ةاحلا نإ

 .. فادهأ الو تاطابترا اه نوكي نأ نكي ال .. ناسنإلا تلح ىلا ةفداصم

 ةأشن كلذ ىف اب ..! اهروطت ىف ءاوشع طبخ طبخت ةايحلا نإ : نوراد لوقي
 ! ناسنالا روطتو « ناسنإلا

 . هتايح فادهأو هدوجو ةياغل ناسنإلا روصت ىلع اهلظ ةلالضلا هذه ىتلت م نمو

 ! عايضلا اهنإ

 ! دح دنع فقي ال ىذلا ملألا ءاقشلا اهنإ

 ! عاملا ىلع هل دح ال ىذلا بلاكتلا وأ .. ةرسحلاو ةرارملا اهنإ

 بر نم اًدنس الو <« ايلع ةوق نم ادييأت رظتني ال ىذلا ٠ سئايلا عارصلا اهنإ
 .. نون عارص .. ىشحو عارص ىلإ بلقني مم نمو .. فوطع

 ناسنإلا نايك ىف رمدملا روصتلا اذه اهكرت ىتلا راثآلا نع مداقلا لصفلا ىف ماکتتسو

 نم هنع ثدحتن انه انكلو . لئابقو اًبوعشو ‹ نيسنجو ةعاجو ادرف ‹ ىعقاولا هكولسو
 . بسحف روصتلا ىف داسف وه ثيح

 ضرألا ىف درش « هقلاخ نيبو هنيب قئالعلا تتبناو « هللا نع ناسنإلا عطقنا نيحف
 . داه ریغب

 هرود الو « هللا دنع مرکلا هناکم الو « هدوجو ةياغ كردي نأ عطتسي ملف .. درش

 ديس - ناسنإلا - وه هنإ : لوقيف هقلاحخ ءازإ حجبتي وهو ىتح .. نوكلا اذه ىف زرابلا
 هقلاخ ءازإ حجبت ىف اًشفتنم ةغرافلا ةملكلا هذه لوقي هنإ ! هرمأ ربدمونوكلا اذه
 ىح ۰ هتياصوو هللا ذوفن ةرئاد نم - هسفن مهو ف - جرح نإ ام هنکلو . بسحف

 ‹ لحولا ىف هغرت _ ! تايمتحلا كلت - ةموعزملا ةملآلا هفقلتت ! نيطايشلا هفقلتت

 ! لیلذ ملستسم رغاص وهو « هدوجو قحمتو هءایربک لذتستو

 : هدوجو ةياغ الو هسفن ةقيقح كردي نأ عطتسي م
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 ةايحلا ىنعم یف هءارآ ناف كلذلو . هريغك ناويح (نوراد یأر یر ناسنالاف»

 نم رثكأ اًريدقت تانئاكلا ىقابل ةبسنلاب قحتست ال < ةيناسنإلا ايلعلا لثملاو ٠ ةيناسنإلا

 . ىروطتلا حاجنلل ديحولا سايقملا وه ءاقبلاو . سلشابلا ايرتكب وأ ةيطيرشلا ةدودلا
 ةركف الإ مدقتلا ةركف تسيلو . ةميقلا ةيواستم ةدوجوملا ةيحلا تانئاكلا لكف كلذلو

 لحت دق نكلو . تاقولحلا ديس رضاحلا تقولا ىف ناسنإلا نأ هب ململ نمو (!) ةيناسنا

 . "!إ! «رأفلا وأ ةلغلا هلع

 لعفلاب طبهف .. هدوجو ةياعو ٠ هسفن تاذل ىناويحلا هروصت ىف طبختي حار م نمو

 ! ! رافلاو ةلفلا ىوتسم ىلا

 رهظ ىلع ةدودحملا ةرتفلا هذه ءاهتناب ىهتنت نأ نكمي ال ةايحلا نأ كردي مل م

 ! ضرألا

 اتاعارصب - ةايحلاف .. دحلا اذه دنع ىهتنت نيح لمتكت نأ نكمي ال ةروصلا نإ

 ءدبلاو <« ةريحخألاو ىلوألا ىه تناك اذإ لطاب ثبع - دعت ال ىتلا اهملاظمو « اهضئاقنو
 < هتاذ ركفملا ناسنالا هنع هزنتي ثبع . لطابلا نم قحلا هيف نيبتي ال ثبع ! ءامتنالاو

 ! هلإ نع ردصي نأ نع ًالضف

 ف اورظن نيح .. اهاتكا لبق ةروصلا اوعطتقا نيح .. هللا نع مهبولق تعطقنا نيحو
 _ كش الو - ةروصلا مه تدب « ايندلا هذه ىف هنوشيعي ىذلا دودحلا ريغصلا زيحلا اذه

 لطاب اهلك ةايحلا نإ : نيحخراص نووعي اوقلطناف .. ةلالد الو اه ىنعم ال ٠ ةمتاق ةهوشم

 ةصرف ىهف .. عاتملا ىلع ىشحو عارص ىف نوبلاكتي اوقلطناو ! بارطضاو ىضوفو ثبعو
 ! عوجر الف .. ةظحللا اهليت ل نم .. ةلئاز ةدحاو

 .. ليلد الو ةياغ الو فده الب .. نوطبختيو نوعرطصي .. ةمناسلاك اودرشو

 ... نونجلا مضخلا اذه ىف ةحار الو ةداعس الو ةنينأمط الو
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 روصت یه <« هللا نع عاطقنالا ةلالض نم اهلصأ ىف ةئشائلا «ةعساولا» ةلالضلاو

 )١( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲ ص «ثيدحلا ماعلا ىف ناسنإلا» باتك ىف ىلسکه نایلوج .
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 ‹ ةعاجو < اًدرف .ناسنإلاب ناسنإلا ةقالعو <« ةيرشبلا سفنلل ةثيدحلا ةيلهاجلا

 . لئابقو اًبوعشو .. نيسنجو

 ..! ناسنإ هنأ هسفن یف نظب - اهلک هتالاهجو اھلک هتلالض ىلع - ناسنالا لظ دقل

 ! ناوبح هنا ( یملع » دیکوت ی هل لوقي نوراد هءاج یح

 هيلع هللا ىلص لسرلا محاخ ىح ناسنإلا دلوم ذنم ةيرشبلل هلسر هللا ثعب دقل

 هيلإ عفترت ام ىصقأ ىلإ ناسنإلا اوعفريل نودهاجيو « ناسنإلا « ةيناسنإ» نودكؤي .. ملسو
 یدنہل ليبسلا اه نورینیو <« اہنودک ۇب اوءاج ىلا « ةيناسنالا» هذه بجو « هتاقاط

 . تازجعملا هبشي امب ىنأتو .. فشتو عفترتف « هللا ىدمب

 ! ناسنإلا ةيناويح دكؤب ءاج <« رشع عساتلا نرقلا ىف « معلا » لوسر نکلو

 !؟ ناطيشلا لوسر الإ ناک له .. ءیرب ریغ وأ .. اًرب

 لعف دق [ةظحل دعب هفيز نيبنس] نوراد هيلا «ىدتها» ىذلا فيرملا ماعلا اذه نإ

 ! نينسلا نم فولأ ىف نجلاو سنإلا نيطايش هعنصت مل ام ةثيدحلا اهنيلهاج ىف ةيرشبلاب
 !؟ ناویحلا نم رظتنت اذام .. ناویح

 هقحلت مل ادحاو الام كرتت ل .. نفلاو قالحألاو سفنلا معو عاتجالاو داصتقالاو

 ! هيوشتلاب

 ! « ةبمتح» جئاتن كلذ عيت نأ دبالف ۽« اًتاویح هسفن رظن ىف راص دق ناسنالا ماداف

 ناسنإلا مهافم طبت نأ ىه <« فرحنا لهاجلا روصتلا اذه ةيمتحلا جئاتتلاو
 هيلا راص یذلا «ناویملا» یوتسم فف ریصت ىح ۰ هتاطابتراو هرعاشمو < هقالحنأو

 ! ناسنإلل یناویحلا ریسفتلا ىده ىلع « هرکفب

 .. ناسنإلا ةيناويح دكؤي - ةيور الب - عراس م

 ! ةيملع ةقيقح نع ثدحتب نوراد نكي مل .. ءىرب ريغ وأ .. اًيربو
 ةينيورادلا دي ىلع ٠ نوراد دعب هنم فرط نيبت ىذلا « قحا معلا هصقني ناك دقل

 دحلم ملاع اهضرع ىلوتبو « روطتلاب هلثم نمؤت ىلا ۸٥ ٥ة« منوص امتاذ ةثيدحلا ٠
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 .. «ناسنالا درفت» دكؤي وهف كلذ عمو < یلسکه نايلوج غم داحلإلا حیرص

 ادب هنكلو . اناويح هسفن رابتعا بنجت اًعيطتسم ناسنإلا دعي مل نوراد ةيرظن دعبو»

 درفت لیل لازی الو . هل لیثم ال ةریثک تالاح یو . ادج اًبیرغ اناویح هسفن یری
 . «مات ريغ ةيجولويبلا ةيحانلا نم ناسنإلا

 ةباشملا نوراد هيف نظ ىذلا .. هتاذ ىجولويبلا هنايك ىف درفتم ناسنإلاف نذإو
 ! ناسناإلل ىناويحلا هريسفت هيلع ىنبو « ناويحلل ةلماكلا

 اهلك تاناويحلا ىف هنأ اهنيب نم ‹ ىجولويبلا درفتلا اذه نم اًناولأ ىلسكه درسيو
 ىناثلاو ةضباقلا تالضعلاب لصتي اهدحأ ٠ باصعألا نم نيعونب خم اب تالضعلا طبترت
 ىف تاراشإلا نم ادحاو اعون الإ ناويحلا خم ردصي الو . ةطسابلا تالضعلاب لصتي

 ‹ ةطسابلا تالضعلل ةراشإ امإو ةضباقلا تالضعلل ةراشإ امإف « ةدحاولا ةظحللا

 ىرجيو شري نأ عيطتسي الو « ةدحاولا ةظحللا ىف ىرج نأ امإو شرهي نأ امإ بلکلاف
 عيطتسي ىذلا - اهلك قئالخلا هذه ىف هدحو - وهف « ناسنإلا امأ . تقولا تاذ ىف اعم

 لاعألا نيب قسني نأ عيطتسي هخم نأل « دحاو نآ ىف ةضراعتم لاعأب موقي نأ
 . "! ةضراعتملا

 : لوقيف ةيجولويبلا ناسنالا « صاوحخح» نع سکه ثٿدحتبو

 ‹ ىريوصتلا ريكفتلا ىلع هتردق « اًحوضو اهمظعأو ةذفلا ناسنالا صاوحخ ىلوأو»

 .. حضاولا مالكلا هماذختسا : لقف « ةيعوضوم تارابع مادختسا لضفت تنك اذإو

 ديلاقتلا ومين اهمهأ ناكو ‹ ةريثك جئاتن ناسنإلا ىف ةيساسألا ةيصانخلا هذه ناك دقلو »
 .. ةديارتملا

 هب موق ام ةيقيقحلا هرهاظم مهأ نم - تثش اذإ وإ - ديلاقتلا ديازت جئاتن مهأ نمو»
 .. تالآو ددع نم هيدل امف نيسحت نم ناسنالا

 تانئاكلا نيب ةدايسلا زكرم ناسنإلل تايه ىلا صاونلا ى ددعلاو ديلاقتلا ناو »

 )١( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۳ ص - ثيدحلا ماعلا ىف ناسنإلا _ ىلسكه نايلوج .

 ) )۲ص قباسلا ردصملا ۲۷ ۲۹ .,
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 ناسنإلا صاوخ نم ىرحأ ةيصاخ رضاحلا تقولا ىف ةيجولويبلا ةدايسلا هذهو . ةبحلا

 ی لبس وشت نم دازو ۰ هذوفن دمو « روطت لپ ۰ بسحف ناسنإلا رثاكتي ملو . ةذفل هلا

 . ةايحخلا

 5 ۰ تاقولحلا ديسك هيلع هب معنأ ام لثام زكرم ىف ناسنإلا ةايحلا ماع عضب اذکهو»

 . «نايدألا لوقت

 ىلا < ىرخألا ناسنالا صاوخ نم رثك ىلا ددعلاو ديلاقتلاو مالكلا ىدأ دقلو»

 مدع یر كالذلو , فورعم حصضاو اهمظعمو ا ىرخألا تاقورلحلا نی ا لينم أل

 سنجلا نأل ٠ اريك ةفورعملا ريغ صاوخلا نع ثدحتلا نم ىهتنأ ىح اه ضرعتلا

 ةيانعلا نم تافصلا كلت قلت ملو . ةصلاخلا ةيجولويبلا هتافص ىف ديرف - عونك - ىرشبلا

 . عاتجالا يلع رظن ةهجو نم وأ < ناويحلا لع رظن ةهجو نم ءاوس ٠ قحتست ام

 °« هروطت ةقيرط ىف ةيقارلا تاناويحلا نيب هل ليثم ال ناسنإلا ناف اًريخأو ...»

 دحلم ىلسكهف < هللاب نايإ نع ال - ناسنإلا درفت ةثيدحلا ةينيورادلا نلعت اذكهو

 . ! «ةيسح)» ( ةيلمعم» « ةيبيرجت» «ةيملع» ةدهاشم نع ااو - هداج اب حجبتم

 صقانلا معلا نال ! ناسنالا ةياويح نلعأف - یملع دنس الب  لجعت نوراد نکلو

 ىح ٭ رص نأ هب یرحأ اکو , ناسنولل یفاویحلا ریسفتلاب هل ىحوا هيدي نیب ناك ىذلا

 . ناسنإلا ةيناسنإ نلعيل < ةغيدحلا ةينيورادلل فشكت اك رمألا هل فشكتب

 راكفألا لالخ سوجب دراما ناطيشلاك « ناسنإلل ىناويحلا ريسفتلا اذه قلطنا نيحو

 . خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج ةيأ هيلا لصت ل اًداسف اهلك تدسف .. تاروصتلاو

 . ناويحلا نم لضأو « ناويحلا نم ًاندأ هتدرف « اًخسم ناسنالا ةايح تخسم دقل

 .. خيراتلل ىدالا ريسفتلا

 .. كولسلل ىسجلا ريسفتلا

 ..رعاشملل ىناثحلا ريسفتلا

 ! ناسنإلل « ىلاسنإللا ١ ريسفتلا الا ريسفت لكو

 )١( ص - ۳ ص نم تافطتقم قباسلا ردصملا ١.
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 ةایحلا رسفي  هنم فرط انب رم دقو - سکرام هلطبو < خيراتلل ىداملا ريسفتلا

 نع ثسحببلا خیرات وه ةي رشبلا خیرات .ناسنإلا ةيناويح لالح نم اهلك ةيناسنأالا

 . ناسنإلا ةايح ىلع ةرطيسملا ىه ةرهاقلا ةرورضلا نأ ىأ ! ماعطلا

 ةيونحملا قلا نأ ىأ ! مهرعاشمو مهدوجو سانلل نيعب ىذلا وه ىداملا جاتنإلا
 . ناسنإلاو ةايحلل ىداملا نايكلا وه دحوألا رهوجلاو  رهوج ال - لئاز ضرع

 ةثول ىلا اهوحف ٠ روطتلا ةركف ةينيورادلا نع ريسفتلا اذه ذحأ دقف كلذ نع ًالضفو
 .. تارابتعالا لكو قلا لک بیصت

 سيل . لاح ىلع تبثت ال «ةروطتم» ىهف ٠ ةيداملا ےقلل ضرع األ ةيونعملا ےقلاف

 - ةليضف مويلا ودبي ام . ماودلا ىلع ةريغتم ىق كانه امنإ . ىلزأ لدع الو ىلزأ قح كانه

 روطلا ريغتب نيح ادغ ةليذر ودبي دق - نيعم ىجاتنإو ىدامو ىداصتقا روط ساكعنا هنأل
 !! «ةقيقح» وه امنإو . ضرف درحم اذه سیلو . ىجاتنالاو ىداملاو ىداصتقالا

 اًدومجو اًرخأت نيدتلا حبصي ىعانصلا روطلا فو . ىعاطقإلا روطلا ىف ةليضف نيدتلاف
 فو . ىعاطقإلا عمتحما ىف ةليضف ةيسنجلا ةفعلاو ! ةليضفلا وه داحلالاو ! ةيعجرو
 تلقتسا ةأرملا نأل ٠ ةيرخسو ةكوحضأ ةيسنجلا ةفعلا حبصت « روطتملا» ىعانصلا عمتحلا

 روعشلا ىف ةفاظنلا بلطب اهذتسيف اميلع قفني ىذلا وه لجرلا دعي ملو !! ايداصتقا

 هروعش ىف رهطتب نأ اًمزام دعب ملو دويقلا نم «ررحت» هرودب لجرلاو !! كولسلاو
  قرشلا ىف «ةلودلا» وأ برغلا ىف لالا سأر ناك ءاوس - ديدجلا هلإلا نأل .. هكولسو

 ! ريحخألا رمألا هينعي لب اوقسفي وأ سانلا رهطتي نأ ٠ هينعي الو ٠ اًدحأ بلاط ال

 . «هحور» رك ذي نأ یشاحتیو ۰ یناویحلا یداملا هبناچ نم ناسنالا ذخأي ریسفت هنا
 . هللاب نمؤت ال ةثيدحلا ةيلهاجلا نأل .. حورلا هذه نم ةيرخسلا ىلع اًرارصإ رصي لب

 .٠ هللا حور نم ناسنإإلا نايك ىف ةيولعلا ةخفنلاب نمؤت الو
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 . عشبأ ةلالض .. ديورف هلطبو يسا مسقتل ةتلاو

 هلک عبنی > اًهوشم اًخوسم اناویح هروصي امناو < اًثاویح ناسناالا ريوصتب ینتکی ال هنا

 . ةيسنحلا ةقاطلا ىه .. هتاقاط نم ةدحاو ةقاط نم
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 سراميو . ىرجلا ةذلب ىرجيو . برشلا ةذلب برشيو . لكألا ةذلب لكأي ناويحلا
 . سنجلا ةذلب ىسنجلا طاشنلا

 همابإ صميو . سنجلا ةذلب عضري - خوسمملا هوشملا هناويح وأ - ديورف ناسنإ نكلو
 همأ قشعيو . سنجلا ةذلب هتالضع كرحيو . سنج لا ةذلب زريبيو لوبتيو . سنجلا ةذلب
 نید نم هلک «یونعملا» هنایک نوکی ااو ٠ دحلا اذهب ینتکی ال م .. سنجلا ةذلب

 ! روعسملا سنجلا ةأمح نم كلذك اًعبان ٠ ديلاقتو قالحخأو

 لالخ نم اهلك ةايحلا رسفي .. ۲ نویبیرجتلا » هلطبو < رعاشملل ىنايجلا ريسفتلاو

 ! ناویل۔اک .. مسجلا

 .. یوامکو یّدغو ییرھک طاشن راکفألاو رعاشملاف

 . سنجلا رعاشم عنصت سنجلا ةدغ

 . ةمومألا رعاشم عنصت ةمومألا ةدغو

 . [نبجلا وأ] ةعاجشلا عنصت [ىلكلا قوف] رظكلا ةدغو

 .. درابلا جازما وأ .. لدتعملا جازما وأ ىصعلا جارما منصت ةيقردلا ةدغلاو

 . راكفأو رعاشم كلذ نع جتني م ..رمألا ًأدبم ىف اًمئاد كرحتي ىذلا وه دسحلا

 . “+ ص io nاەصtheorie de 1 e ةفطاعلا ةيرظن ١ هباتك ىب سميج ملو لوقي

 ٠ ام ءىشل ىلقعلا كاردإلا نأ ىه « ةداع فطاوعلا نع اهذختن ىلا ةركفلا نإ,
 ىلا ىه ةريحألا ةيفطاعلا ةلاحلا هذه نأو « ةفطاعلا اميمسن ىلا ةينادجولا ةلاحلا ريفتسب

 تاريغتلا نأ ىه كلذ نم سكعلا ىلع ٠ ىتيرظن نكلو . ىدسحلا ريبعتلا انع دلوتي

 هذه ةجيتن هب رعشن ىذلا ساسحإلا نأو ٠ رثؤملا كاردإل ةرشابم ةقحال ىنأت ةيمسجلا

 ! « ةفطاعلا وه [ةيمسحلا] تاريغتلا

 )١( سميج ملو » ناک ١ سفنلا ىلع ىف ةيبيرجتلا ةسردملا دار .
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 ! ناسنالا نایک یف ایرھوج ًالصأ مضنلا» تسيلو .. سضفنلا بنت نذإ دسحلا نم
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 °. باتک نم ٹکا یف ۰ لبق نم اًریثک - ام اثمأو - تاریسفتلا هذه تشقان دقلو

 ةايح نم هرسفت ىذلا بناجلا ةلآضو ٠ اهفيز نايبل لصغملا شاقنلل انب ةرورض الو
 : قيرطلا رونت ةرباع تاراشاب تكن انكلو . ناسنالا

 بناج نم ناسنإلا رسفت اهنإ .. ةكرتشم ةلالض بكترت اهعيمج تاريسفتلا هذه نإ

 دسجلا بناج نم هرسفت ! نايكلا كلذ ىف بناوجلا .لأضأ وه : هنايك نم دحاو
 . ناسنإلل ىناويحلا ريسفتلاب كلذ ىف ةرثأتم ٠ هتارورضو

 ٠ هنايك ةيقب لميت اهنأل ةتطاخ ةرظن ىه ٠ ناسنإلل ةيئزج ةرظن ةيأ نأ نع ًالضفو
 رسفت نيح اوس رمألا ديزيو .. عقاولا ىف اه دوجو ال ةفيزم ةروص هنع ىطعت م نمو
 .. ةفيرملا ةروصلا كلت لالحخ نمو . هدحو ءزحلا اذه لالح نم اهلك ةي رشبلا ةايحلا

 بناجلا تاذلاب وه اهلك تاريسفتلا هذه هتلمهأ ىذلا بناجلا نإف . كلذ نع ًالضف
 ! ناويحلا نع هقّرفو ٠ هتيناسنإ ناسنالا ىطعأ ىذلا

 ! هيغلت وأ حورلا بناج لمت اعيمج ابنإ

 .. ناسنإالا ريكفت دئار وه ماعطلا نع ثحبلا لعجم ىذلا ٠ خيراتلل ىداملا ريسفتلاف

 .. ةيرشبلا ةايح دئار وه سنجلا لعجب ىذلا ٠ كولسلل ىسجلا ريسفتلاو

 رهظ ىلع ىحلا هعقاو ىف وأ ناسنإلا نايك ىف حورلل اًناكم عدت ال - اماثمأو - اھلک

 ىف هعقاو فلتحا نذإ اذال : رسفت ال مت .. ناويحلا قاطن ىف اًعيمج هروصتو . ضرألا
 !؟ ناویحلا عقاو نع ضرألا

 . ماعطلا نع ثحبب ناويحلا نإ

 نیب ناسنالا )١( ةايح ى تابثلاو روطتلا . ةيناسنإلا سفنلا ف تاسارد . ديلاقتلا ةكرعم . مالسإلاو ةيداما
 . ةيرشبلا
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 . ىسشجلا هطاشن كلذك سرامي ناويحلاو

 . ىمسجلا هنايك نم اهلك ةعبان هكولسو ناويحلا تافرصتو

 ؟ ةاحلا ىف اهقيرط فلتحا اذالو ‹ ناويحلا نع ناسنالا ةروص تفلتحخا اذالف
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 . دوهشملا ىرشبلا « عقاولا» نع اهلك تاريسفتلا هذه تيمع دقل

 ىف ناسنإلا ريوصت ىلإ - ةثيبخ ةيناطيش عفاود اهعفدت - ادصق تدصق اهلعل مأ
 . ٩)٩ ناویحلا ةروص

 . «ناسنالا» ريسفت نع ةزجاع ةفئازلا تاروصتلا هذه تناك دقف « رمألا ناك اأ

 نم : هطاشن ناولأ نم نول ىأ نم ناسنإلا أدبي اذال : رسفت نأ عيطتست ال اهنإ
 نع ثحبلا وأ « نكسلا نع ثحبلا وأ ٠ سنجلا نع ثحبلا وأ « ماعطلا نع ثحببلا

 ةيداصتقاو ةيعايجا «تامظنت» ىلإ لصي - أدب قتيرط ىأ نم - وه اذإف .. سبللا
 ؟ « راکفآ» و « دئاقع» و ١ ےق» ىلإو « ةيسايسو

 هذبب ةطبترملا « ةميقلا» نع ًالصفنم هلاعأ نم لمعب موقي نأ عيطتسي ال اذال
 ؟ لاإعألا

 یعاټجاو ىداصتقا مظنت قيرط نع امنإو .اهدحو «هتدعمب» لك أي ال اذال
 بتريو « ماعطلا نم هطسق هيطعي - ىرخأ ةيضق هذه < دساف ريغ وأ دساف  یسایسو
 ممتحلا ماظنو مكحلا ماظن ىف ٠ ةيمتحلا» هجناتن هلوانت ةقيرط ىلعو ٠ طسقلا اذه ىلع

 ؟ ضعبب مهضعب سانلا تاقالعو

 یداصتقا مظنت قیرط نع امناو . هدحو ىسشجلا هنايكب سنجلا سراي ال اذال

 ةقيرط هل نيبيو ٠ سنجلا نم هطسق هيطعي - دساف ريغ وأ دساف _ یسایسو یعاټجاو
 ؟ ةيمتحلا هجناتن كلذ ىلع بتريو ٠ هلوانت

 _ بغري م مأ ناسنإلا بغر - هنإف « ناسنإلا نع ردصي طاشن لك .. اذكهو
 یآ ىلع ةدوجوم اکلو - ةدساف ريغ وأ ةدساف _ دئاقعو راكفأو مقو تا|ظنتب یہنی

 . « تابثلاو روطتلا » باتک یف ۾ ةثحللا دوهيلا » لصف رظنا )1(
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 اًجارتما .. ناسنالا نایک یف مسحلاب حورلا جازتمال «ةيمتحلا» ةجيتنلا ىهو .. لاح

 ١ تاريسفتلا كلت هروصت اک لصفني وأ « ككفتي » ۷
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 .. ةلوزهم ةغئاز ةفئاز تاربسفت _ اهلك اا

 دمعتت ىتلاو < هللا ىده نع ةعطقنملا ىربكلا ةيلهاجلا نم ًاشنت .. تايلهاج اهلكو
 .. تالاهجلا هذهو تاهافتلا هذه ىف عقتف < هللا نع اًديعب ةايحلا رسفت نأ اًدمعت

 اهمهف ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا هتفرحنا ىذلا ديحولا فارحنالا وه اذه نكي ملف كلذ عمو
 .. ةيرشبلا سفنلل

 مسج نم نوكملا ناسنإلا كيكفت ىف ًالثام - نآلا ىح - فارحالا ناك دقل
 نم خلسنتو ةيلهاجلا هنم رفت ىذلا « هللاب» ةرشابم قلعت اهنأل _ هحور قنخو « حورو
 اذه لالخ نم اهلك ةيناسنالا ةايحلا ريسفتو « هدحو ىدسجلا هبناج زارباو - هتایآ

 ! ةكوكغملا ةأزحلا هتروص ىف معقاولا ةقيقح ىف هل دوجو ال ىذلا « درغملا بناجلا
 .. دحلا اذه دنع فق مل فارحمالا نكلو

 ‹ اهتاروصت لك ىف «نزاوتلا» ةساح تدقف < هللا جىنم نع ةيلهاجلا تعطقنا نيحف

 ةايحلاو نوكلا رسفيو < هللا جهنم لصتي نيح ىناسنإلا سحلا اهستكي ىتلا ةساحلا كلت

 . هاده ىلع ناسنإللاو

 نايك ىف ةيعاجلاو ةيدرفلا ةرهاظ ىرت ىهو اهنيزاوم تلتحا نزاوتلا امنادقف نمو
 ! ناسنالا

 لك . عومحملا ةقيقح ىلع زكر مهضعبو .. درفلا ةقيقح ىلع زكر نييلهاجلا ضعبف

 ! دح ىصقأ ىلإ هتميق نم رغصي وأ < رحآلا بناجلا ىننب اهم
 نأ لواحت ةملاظ ةيغاط ةوق نذإ عمتحماف .. ةيدرفلا ىه ناسنإلا ةقيقح نوكت نأ امإ

 ! هدوجو مطحتو درفلا نايك طغضت

 )١( ةيناسنالا سفللا ىف تاسارد» ٠ «ةجودزم ةعيبط» لصف ,
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 جرحي نأ لواحب سند حجبتم اظ نذإ درفلاف .. ةيعاجلا ىه هتقيقح نوكت نأ امإو
 ! عومجملا باسح ىلع اًمارح اًبسك ةلاظلا هتينانأب ققحيل عومحلا ىلع

 . ةثيدحلا ةيلهاجلا روصت ف لادتعاو نزاوت ىلع طق نابناجلا عمتجب الو

 داصتقالاو ةسايسلا ىف مظن نيفرحنملا نيروصتلا نيذه نم لك ىلع ًاشنت من
 . عاتجالاو
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 نزاوت ىلع اًعم نيبناج لا نم بكرم ناسنإلا نأ ؟ عقاولا ةقيقح ةيلهاجلا ىرت ال اذال
 رعشي نأ بحب درف . تقولا تاذ ىف عمتحجلا ىف وضعو ٠ لقتسم درف وهف ؟ لادتعاو

 ٠ مبتبحص ىلإ وهيو ٠ نيرحخآلاب عاتجالا بحب ٠ عمتحلا ىف وضعو . اهققحيو هتیتاذب
 ؟ مہنيب دوجولا ىلإ سنايو

 ابنأ (ًألوأ) ىنني ال اذه نكلو .. نيبناج لا نيب عارصلا موقي ام اريك هنإ ةقيقح
 منيب عارصلا نأ (اًيناث) ىنني الو . سفنلا لخاد فو ىجراخلا عقاولا ىف اعم نادوجوم
 . ةايحلا جىنم مقتسي نيح ٠ دح ىصقأ ىلإ هتدح ففخت نأ نكي
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 .. هللا جىنم .. قحلا جىنملل خيصت نأ تبأ دق تايلهاجلا نكلو

 ىف - انه اننكلو .. كولسلاو روصتلا ىف داسفلا نم اه رصح ال ناولأ كلذ نع أشنو
 .. لاع لك ىف هعبتتن ٠ روصتلا داسفب طقف نولوغشم - لصفلا اذه

 نم لصألا ىف ءىشانلا .. ةيرشبلا سفنلا روصت ىف ةيلهاجلا فارحنا نم اشن دقل
 ٠ ناسنإلاو ناسنإلا نيب ةمناقلا ةقالعلل امتاروصت تدسف نأ .. هللا ةدابع نع اهفارحنا

 .. لئابقو اًبوعشو < نيسنجو ةعاجو اًدرف

 ىلا تاعارصلا نم ةعومحم هنأ ىلع رّوص دقف - هسفن نيبو هنيب امف - درفلا امأف

 هنأ ىلع انايحأ عارصلا اذه تكرابف ةيلهاجلا تداز لب ! أدت نأ نكمي الو ٠ أدت ال

 )١( مداقلا لصفلا ىف اهلك اهشقاننس .
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 ةيسفنلا ةنينأمطلا نأو ‹ ضرألا ىف يباجيإلا طاشنلاو قترلاو مدقتلل ىلا ةليسولا

 قلقلا» نأ مهتاريبعت' ف دروو ! ناسنإلا اع عفرتي نأ ىغبني ةضيرم ةيبلس ةنيكسلاو

 (!) ردقلا قلقلا اذه لظ دقلو ! .. مامألا ىلإ ةايحلاب عفدي ىذلا وه « سدا

 تالالتخالاو مدلا طغضو نونجلاو بارطضالاو ةريحلا ىلإ نكلو ..اقح مهعفدي

 . ةيسفنلا تادايعلاو ةيلقعلا ضارمألا تايفشتسم مهب تقاض یتح . . ةيسفنلاو ةيبصعلا

 ! «ةراضحلا» ثا نم لالتخالاو « ! ةيندملا ضارمأ » نم نونحلا ريتعاو

 ! رخآ ءىش قلقلاو ‹ ءىش ققفادلا ىويحلا طاشنلاف .. ةيلهاحجلا اهنإ ! الك

 ! خيراتلا اهفرع ةيرشب ةعاج طشنأ مالسإلا ردص ىف لئاوألا نوملسملا ناك دقلو

 ةيملعلا ةكرحلا .. نرق فصن نم لقأ ف طبحما ىلإ طيحلا نم ضرألا لمش ىذلا حتفلا
 باتك ريسفت ىف ةيركفلا بهاذملا .. ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا تامظنتلا .. ةقئافلا

 ةلاصألاب ةينغلا ةفلتحلا هقفلا سرادم اهنع تأشن ىتلا ‹ ةعاهلا عقاو ىف هقيبطتو هللا
 ءايحأ سانلا ناكو . رصقلا ىف اه ليثم ال ةرتف ىف مت هريغو كلذ لك .. طاشنلاو ةكرحلاو

 هلك مهلمعب نوهجوتب اوناك مْبنأل . ةنيكسو ةيسفن ةنينأمط ىف نكلو ٠ نيكرحتم
 . هللا ركذب مهبولق نامطتف < هللا ىلإ هلك مهطاشنو

 مادلا عارصلا اأ ىلع هتقالع تروص دقف - عیتجا نيبو هنيب ايف - درفلا امأو

 ةايحلل « ! تاريسفت» كلذ ىلع تغشنأو ! أدي نأ نكمي الو أدي ال ىذلا نحاطتلاو

 عارصلا لعجم ىذلا < خيراتلل ىداملا ريسفتلا ةيلهاج اهدشأو اهزرپآ < ناسناإللو

 .. اهراثآ فيطلت وأ اهم كاكفلا ىلإ ليبس ال « ةيمتح»

 ماع ىف لاخلا نوکی نأ یغبنی اک .. «لطابلا» و « قحلا» نیب اًعارص سيل وهو

 .. هالعو هبر همرک یذلا «ناسنإلا»

 قحلا نم ةيرخس اميأ رخست ىهف . «لطابلاو قحلا» فرعت ال ةيلهاجلا نإ ! الك
 ةقبط ةحلصمو ةقبط ةحلصم نيب اًمثاد اًعارص رمألا ىرت امنإو ! نييلزألا لدعلاو
 هذه نإ ايف لاقي الو . لطابو قح ا لاقي الو « قالحخألا نازيماب موقت ال ٠ ىرخأ
 ىلا هللا دودح ىلع تدتعا وأ « قحلا» تزواجت اهنأل تغط دق درفلا وأ ةفئاطلا وأ ةقبطلا

 «ىمتحلا» عارصلا ًأشنيو ! اهسفن تاذل ةبسنلاب قح ىلع ةقبط لك امنإو .. سانلل انيب
 (؟ نمر هتعفنم تلطب ىذلا ماظنلا مدمرف ١ اًمتح » ًأشني نأ دبال ىذلا حلاصملا ضقانت نم
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 ىداصتقالا لوحتلا اهزربأ ىلا ةقبطلل نكلو « نييلزألا لدعلاو قحلل الو ةيرشبلل ال

 ! ديدجلا

 ةبلغلاو ٠ حلاصملا عراصتت ! ةيلهاجلا ىف .. لعفلاب ثدحب ىذلا وه اذه نإ اقحو

 ىف «ايراتيلوربلا » ةقبطل ةيسكراملا ةيلهالا روصت ىف ةبلخلا متت م ! ناطلسلا بحاصل

 ! ماعلا ةياهن ىه هذه نوكتو ! تاقبطلا عيمج قحمتف « رمألا رح

 ! داسف عنشأ ناك امباصأ ىذلا داسفلا نإف نيسنجل لا تاقالع امأو

 ! قالحألاب اه ةقالع ال « ةيجولويب» ةيلمع سنجل ا

 ! ةرسألاب هل ةقالع ال سنجل ا

 ! ناسنألا نایکل ربكألا قيقحتلا وه سنجلا

 !  نفلل - ربكألا - عوضوملا وه سنجل ا

 ! « ررحتلا» وه سنجلا

 وهف ىوسلا عضولا هبجعأ نف . ءاوتسالاو ذوذشلاب فصوي ال ىصخش جازم سنجل ا

 ! كاذو وهف ذوذشلا هبجعأ نمو ¢ هنأشو

 ‹ سنجلا ةقيقح نع اهلك ىمعت ىتلا ٠ تايلهاجلا هذه لاثمأ نم تارشع ىلإ
 عسوأ ىلع ةيسنجلا ىضوفلا ىلإ ىدؤت م . ناسنإلا ةايح ىف «نزاوتملا» ىعيبطلا هرودو
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 راطإ ىف ابتاقالع تروصت دقف « هللا جبنم نع ةفرحنملا ‹ لئابقلاو بوعشلا امأو

 ىف تلت نيحو .. عارصلا ىلع الإ اهنيب ءاقتلا ال . ناويلا ةقيرط ىلع ةرطيسلاو ةبلغلا
 سنئجلا دودح یف وأ ‹ اهرئاظح لع متاہلا تلت اک « ةيموقلا » ضرألا دودح

 ةَميقح ىلع هللا اهقلح اک طق یتلت الو . ةكرشملا ١ ةحلصملا » وأ ..رصنعلا وأ

 ! ناسنالاب قيلت ىلا ءىدابملاو «ناسنإللا »
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 .. ناسنالا تاقالعل ىلهاجلا روصتلا نم ناولأ كلت
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 - اہنقالعو اتقیقح اتقيقح - ةيرشبلا سفنلاب ةلاهجلا نع ثيدحلا متن نأ ريخلا نم لعلو
 ؛ رصاعملا لالا وهو «‹ «لوهجلا كلذ .. ناسنإلا» ليراك سيسكلأ باتك نم تارقفب

 : «نيدلا» ىحو نم ال « ملعلا» ىحو نم بتكي ىذلا

 مغرلاب نكلو . . هسفن فرعي ىکل ارابج ادوھج یرشبلا سنج لا لذب دقل قحلا شو١

 ءاملعلا رابکو ‹ ءارعشلاو ةفسالفلاو ءاملعلا اهسدك ىلا ةظحالملا نم اًريثك كلمن اننا نم

 اننإ . انسفن أ نم طق هتيم يناوج يق نأ طمطتسا اتإف ء ةنمزألا ميسج ىف نيناحورل

 ءازجألا هذه ىتحو . ةفلتح ءازجأ نم نوكم هنأ ىلع هفرعن اننإ .. لكك ناسنإلا مهفن ال

 ةقيقح اهطسو ىف ريست حابشألا نم بكوم نم نوكم انم دحاو لكف . انلئاسو اهتعدتبا
 .. ةلوهح

 نيذلا كئلوأ مهسفنأ ىلع اميقلي ىتلا ةلثسألا بلغأف . قبطم انلهج نأ رمألا عقاوو »
 انايند ىف ةدودحم ريغ قطانم كانه نأل ‹ باوج الب لظت ىرشبلا سنجلا نوسردي
 . ةفورعم ريغ تلازام ةينطابلا

 ريغ ناسنإلا ةساردب قلعتي امف مدقت نم ءاملعلا هققح ام عيمج نأ حضاولا نمه»
 . «بلاغلا ىف ةيئادب تلازام انسفنأب انتفرعم نأو ‹ فاك

 ‹« ةيرشبلا ةايحلا ىلع ناسنإلا ةقيقع قبطملا لهجلا اذه رثأ حرشيف دوعي مث

 : لوقيف < خلا .. ةيركفلاو ةيراضحلاو ةيعاټجالاو ةيداصتقالا

 تئشنأ دقل . انمنالت ال اهنأل ٠ بعص فقوم ىف اهسفن دجت ةيرصعلا ةراضحلا نإو»

 < ةيملعلا تافاشتكالا تالايح نم تدلوت اأ ذا ‹ ةيقيقحلا انتعيبطب ةفرعم ةي لود

 تفشنأ امنأ نم مغرلا ىلعو . مهتابغرو « مهتايرظنو « مهماهوأو ٠ سانلا تاوهشو

 .. انلكشو انمجحل ةبسلاب ةحلاص ريغ اأ الإ « انتادوهجم

 - ناسنإلا ريخ قيقحتل تمسر اهنأ نم مغرلاب - تاراضح نونبي نويرظنلا ءالؤهو »

 . ناسنإلل ةشوهم وأ ةلماك ريغ ةروص طقف مالت اهنأ الإ

 وھف . كلذ سکع وه معقاولا نکلو . ءىش لکل اًسایقم ناسنإلا نوکی نأ بح »

 ةفرعم كلمي ال هنأل هسفنب هايد مظنب نأ عطتسي مل هنإ . هعدتبا ىذلا ماعلا ىف بيرغ
 وه ةايحلا مولع ىلع داملا مولع هتزرحأ ىذلا لئاملا مدقتلا نإف مت نمو . هتعيبطب ةيلمع
 ايقالخأ طحنن اننأل <« ءاسعت موق اننإ .. ةيناسنإلا اهنم تناع ىلا ثراوكلا ىدحإ
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 ىه « مدقتو وي مظعأ ةيعانصلا ةراضحلا ايف تغلب ىلا مألاو تاعالا نإ .. اًياقعو
 ةيربربلا ىلإ امتدوع نوكتس ىتلاو ٠ فعضلا ىف ةذحآلا مألاو تاعاملا ةقدلا هجو ىلع
 ..ef. الإ اهريغ ةدوع نم عرسأ ةيجمهاو
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 . ناسنالا تاروصت ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا هتثدحأ ىذلا داسفلا ةصالح هذه

 فارحنالا نم اهلك تأشن دقو .. داسف الب روصتلا تالا نم لاحم كرتت م اهنإ
 . هللا ةدابع نع فارحالا .. مظعألا

 ىصخش جازم نيدلا نأ - تضم ةيلهاج ىأ نم رثكأ - ةليدحلا ةيلهاجلا تنظ دقو
 افارحلا - هتاذ ىف - اذه ناكو . برلاو دبعلا نيب ةقالع هنأل ‹ ةايحلا عقاوب هل ةقالع ال

 ابوروأ تبلغ ىذلا ماعلا هدهشو < ابوروأ هتدش ىذلا عقاولا نكلو . روصتلا ىف اياهاج
 ىدرفلا ريمضلا لحخاد ىف عبقب م < هللا ةدابع نع فارحنالاو « ةديقعلا داسف نأ « هيلع

 ءىش اهنم قبي ملف ٠ ةبرشبلا ةايحلا ىحانم لك ىلع هلظ ىتلأ امنإو ء ةيلهاج لا تنظ اك
 . داسفلاب دسافلا فارعنالا هبصي

 برلاو دبعلا نيب ةلص تسيل ةديقعلا نأل . ةايحلا دسفي نأ دبال ةديقعلا فارحا نا

 ءدبلا ذنم اههجوي نيحف .. ةايحملا هجوي ىذلا ريشملا ىه امنإو . عقاولا ةنيقح نع ةعطقنم

 .. هيتلا ىف ةدراش اهلك بهذتو « اهلك داسفلا اميصي نأ دبالف ‹« دساف قيرط ىف

 ىف اًداسف نكي مل هنكلو .. ةيرشبلا تاروصت ةديقعلا فارحنا دسفأ فيك انبار دلو

 . كولسلا ىف داسفو .. روصتلا ىف داسف  ةيمتح ةروصب - وه امنإ ! هدحو روصتلا

 . ۳(  ٤4 ص . توريبب فراعملا ةبتكم تاروشنم .دعسأ قیفش بیرعت (۱)
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 كولسلا ىف داسفو

 فارحنا نأ روصتت نكت مل اهلعلف < هلل اهتدابع ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا تفرحنا نيح
 نكت مل - ءدبلا ذنم - اهنإ لب ! ناسنإلاو ةايملاو نوكلل امتاروصت ىف اًمتح رثؤيس ةديقعلا

 ! باوصلا نع قارنا كلذ اهلمع ىف ىرت

 () « نودتهم مآ نوبسحيو « هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذخنا مإ»

 لك ىلإ ةديقعلا ىف فارحالا اذه برست فيك قباسلا لصفلا ىف انبأر انكلو

 نم ريثك نظب ىذلا <« یيرجنلا «يلعلا » تاذ یف یح < ءاوهألا اهریست امناو ۰ قح ىلإ

 ىذلا قداصلا كلا هنأو ءاوهألا نع دعبلا لک دیعب هنأ ةيلهاجلا ىحوب - سائلا

 ! بايترا الو « زيت الب .. لطابلا نم قتحلا نيبيف ٠ اهلك رومألا ىف هيلإ مجرب

 «٠ فيز نم داقتعالا اذه ىف ام نيبت مهسفنأ «ءاملعلا» نم تاداهش انيأر دقلو

 هنأو 1! تالاتحا درج هنأو ! ةينيقي ةقيقحب - طق عطقب ملو - عطقي ال معلا نأ نيبتو

 ! ءايشألا « رهاوظ» الإ سردی ال هنأ قوف هلک كلذو 1 مت اروصتو رشبلا ءاوهال عضحم

 مقتسي ٤ فرحنت دق « تاروصتلا » نأ كلذك ةيلهاحلا ريثأتب - اوبسح اًموق نکلو

 « تايرظنلا » نأل . . نفلاو قالخألاو داصتقالاو عايجالاو ةسايسلا ف .. ١ كولسلا»

 .رخآ ءىش « قيبطتلا » و ء یش

 « عقاولا» هح لمعلا قيبطتلا نكلو . مهؤاوهأ وأ سانلا راكفأ اهكحت تايرظنلا

 حلصيف . لوأاب وأ دسفي ام هنم ححصت ىلا تامظنتلا هيلع موقتو «ةبرجتلا» و

 ! مقتسیو

 مهو ايندلا ةايحلا ىف مهيعس .لض نيذلا ؟ ًالاعأ نيرسحألاب مكشبنن له : لق»
 . (” «اًعنص نونسحب مہنأ نوبسحي

 )١( فارعألا ةروس ]٠١[ . ) )۲فهكلا ةروس ]٠١۳ - ٠١٠٤[ .
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 . !٠ ؟ جوعأ دوعلاو لظلا مقتسي لهو» : لئاقلا لاق اًميدقو
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 ! ةيلهاجلا ماهوأ نم رح مهو هنإ

 ضعب بيصت ةبئزج ةلادعو « ىرهاظ ريخ نم ةيلهاجلا هذه ىف عقب ام هب ىرغی مهو
 ! ماري ام ىلع اهلك رومألا نأ نونظيف ! رومالا ضعب ىف سالنلا

 عفن نم ولت نأ نكمي ال _ ةياهاج ىأ -_ ةيلهاجلا نأ فيك لبق نم انزربأ دقلو
 ٠ یتيقحلا ريفا نيعم نم دمتسي ال هنأل فئاز ريخ وهو ! ريخ هنآ نوبسحیف سانلا عدخم
 ىه ةثيدحلا ةيلهاجلا هذه ةنتف نأ كلذك انزربأو ! لصاولا قتيرطلا ىلع ريسي الو
 ةروصب سانلا عد ىلا ةايحلا تاريسيت ىف ةماخضلاو « ةيملعلا ةليصحلا ىف ةماخضلا

 ! ماري ام ىلع رومألا نأو « بلاغلا وه ريخلا نأ مهيلإ ليخبل ىح « ىرهاظلا ريخلا

 ىذلا رشلا ةقيفح نع اوللض دق - كلذك ةمخض ةيناطيش لئاسوب - مهنأ كلذ

 ! هيف نوشیعی

 ‹ ميتايح معقاو ىف هثدحي ىذلا داسفلا رادقمو <« رشلا اذه ةماخض اوكردأ ولو

 ىلع ديزي ال .. امتاوس ىراوتل ةثيدحلا ةيلهاجلا هب نطنطت ىذلا «ريخلا» لك نا اوكردال
 ةايحلا نأ اوكردأل لب .. ضرألا هب رومن ىذلا رشلا مفخ یف عئاض ريخ هنأو ! تاتف

 ةماخضو « هناوفنعو رشلا اذه ةماخض نم رامدلاب ةددهم - منایح - امتاد ةيرشبلا

 ! سانلل ةيعقاولا ةايحلا نم هنكمت

 ! ءیش نود ءیش یف سیل رشلا اذه نإ

 < ةثيدحلا ةيلهاجلا نع نوعفادي نيذلا نظي اك ٠ هدحو « ىتلخلا داسفلا» ىف سيل هنا

 نكلو « ىلخلا للحتلا نم «ءىش» ىف ةروصحم اهنأب « اهرورش نم اونهي نأ نولواحيو
 عمطم ال ىلا ةمقلا ىه لب ..! ةعئار لب « ةعيفر لب ‹ ةميلس نيدايملا ةيقب ىف ةايحلا

 ! ديزم ىف اهدعب عماطل

 ! ةایملا یحانم لک لمشی .. لماش رش هنا ! الک

 .ةسايسلا ىف : لعف فيكو داسفلا دتما فيك لصفلا اذه ىف ليصفتلاب نيبنسو

 ىلع ءىش لك ىف . نفلاو . نيسجلا تاقالعو . قالخألاو . عاتجالاو . داصتقالاو

 . قالطإلا
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 هنأ : كلذك نوكت نأ ىغبني وأ - ةييدب ةقيقح رك ذن ليصفتلا اذه لبق انكلو
 . كولسلا مقتسي مث .. وحلا اذه ىلع اهلك تاروصتلا دسفت نأ ناکمإلا یف نکی م

 + كلذ ثدحم نأ نكمي فيك

 ىذلا ىعقاولا كولسلا مه روصت نأب ٠ روصتلا تافارحنا نع سانلا فرصت نأ تلواح

 ! باوصلا ةق هنأ ىلع هنوشيعي

 .«هللا» هب لاق ام فلاي اذه نأ .. رمألا ضعب ىف كش سانلا رواس اذإف
 باوجلاب ةيلهاج لا تعراس . « قالحخألا» هيضتقت ام وأ . «لدعلاو قحلا» هب ىضقي ام وأ
 .. مالعإلا لئاسو نم كلمت ام لكب هعيذت ٠ زهاجلا

 ! ... روطتلا هنا

 نرقلا ف شيعت ال تنأ له ؟روطتلا نع لفاغ تنأ له !؟ كلذ معت الأ
 ! ءادوسلا ةيهادلل اي !؟ ىعجر تنأ مأ !؟ اذام مأ !؟ نيرشعلا نرقلا ةيلقعب ٠ نيرشعلا

 ايعجر نوكت نأ الإ ٠ لمتحم دوجولا ىف ءىش لك نإ !! عوا !! ةيعجرلا الإ ءىش لك
 !! نيرشعلا نرقلا ىف
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 نم ٠ مالعإلا لئاسوب .. ةثيدحلا ةيلهاجلا اهكلمت ىلا - ةمخضلا - لئاسولا هذهب

 ةيلهاجلا هذه ىف ام نايبل ةلواع لك ةيلهاجلا مطحن .. نويزفيلتو انيسو ةعاذإو ٠ ةفاحص
 ! سانلا حاورآ قع إ|تکتم مخ ص رش نم

 ٠ قتحلا ىلإ سانلا دري نأ ديزي ناسنإ لك هجو ىف ةفيذقلا هذه قتلطت نأ ىنكي
 : مهعقاو فارحا ىلإ مهظقويو

 ! ... ةيعجرلا

 : ةلادعلاو ريخلاو قحلا لتقل لمعي لتاقم لك دي ف حالسلا اذه عضت نأ ىنكيو
 ! ... روطتلا

 ةيلهاجلا موقت امنإ .. هتروطحخ مغر « طيسبلا» دحلا اذه دنع فقي ال رمألا نكلو
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 نوبسحيف مهسفنأ نيمولظلا ىلع رمألا طلتخيو . لطابلاب قحلا طلتخب ىتح رمألا ديقعتب
 . رشلا مهب عقاولاو ! نودنهم مهنأ نوبسحيف مهسفنأ نيللضملاو ! ةلادع ىف نوشيعي مهنأ
 ! ممع ريخ ف مہا نوبسحیف

 ! خيراتلا ىف ةيرشبلاب ترم ةيلهاج فنعأو ثبخأو رعوأ ةيلهاجلا هذه نا
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 ! نايبلا ىلع ىصعتسي ال - كلذ عم - رمألا نكلو

 .. هلقث هل قحملاو . هلقث هل ءقاولا نا
e 

 نع دبألا ىلإ قحلا بجحت نأ _ ناطلس نم تيتوأ اهم - ةيلهاج ةيأل نكمب ال هنا
 . سانلا

 . ثيدحلا ءانثأ ىف نيبتنس اك ةيلهاجلا هذه نم قيفت ًالعف ةيرشبلا تأدب دقلو

 . سانلا ةايح ىف ةيلهاجلا هثدحت ىذلا رشلا مظعب نوسحب - نوقرفتم - موق أدب
 ةيلهاجلا ةماحض ردق ىلعف . لوعفملا ةعيرس نوكت نلو .. ةلهس ةمهلا نوكت نلو

 . بولطملا دهجلا نوكيو ٠ لطابلا عم قحلا ةكرعم نوكتس اهتوارضو

 ! اح هبلقت ال لطابلا ةماخض نإ : هب نمؤنو هفرعن نأ ىغبنب اًنيعم اًئش نکلو

 ! ريح ىلإ هلو نل رشلا ةماخضو

 ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا هتثدحأ ىذلا داسفلا نايب ىف ىضمن ةقيقحلا هذه نانئمطا ىفو

 . تاروصتلا ىف هتثدحأ ىذلا داسفلا لبق نم انيب اك . كولسلا

 نوكلل هروصتو « ةيمإلا ةقيقحلل ناسنإلا روصت لمش دق روصتلا داسف ناك نلو

 یحانم لمش دق كولسلا ف داسفل اف ۰ ضعبب اهضعب اهلک اہتاطاہتراو ناسنالاو ةايللاو

 .. نفلاو نيسنحجلا تاقالعو قالحألاو عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف . اهلك ةايحلا

 ۰ . نایب هذه نم لکلو
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 .ةسايسلا ى

 ! خيراتلا تایروتاتکد عشبأ دهش دقف كلذ حمو .. ٩ ررحتلا» رصع وه رصعلا اذه

 سانلا دبعتسي ناكو .. ابوروأ ىف دئاسلا وه عاطقإلا ناك تاقوألا نم تقو ی

 ضرأ ىلإ ضرألا رداغي نأ هل قع ال ناسنالا نأ ىنعمب . ةيقيقح ةيدوبع ضرألل

 اًموسوم < اهنم قبأ ىلا ضرألا ىلإ ةوقلاب «نوناقلا» هدرو . اًبآ ريتعا الإو « ىرحأ

 هدبعتسي ىذلا ةيعاطقإالا بحاص ريغصلا « هلإلا» ىلع جرخف أرجت هنأل « رانلاب ايوكم

 ددحب ىذلا وه اذه عاطقإلا بحاص ناكو . ضرألل ةيدوبعلاب كلذك هطبريو هسفنل

 ةزايح اهنكلو . هيلع شيعيل ضرألا نم «هزوع» ىذلا رادقملا ضرألا عرزي ىذلا دبعلل

 نبللا ردتو ٠ شيعتل شئاشحلا امف ىعرت ةميہلل ةددحلا ضرألاب هبشأ ىهف . ةلماك ريغ

 . ديقلاب ايف ةطوبرم اهنأل ‹ اهزواجتت نأ اه سيلو ٠ نمسلاو

 ةمنادلا ةبعبتلا ىه هل ةزيمملا ةفصلا جاتنإلا نم بولسأ نع ةرابع عاطقإلا ماظنو »

Serfdomبلاطم ءادأٻ هالوم وأ هديس وح رشابملا جتنملا مزتلي هلظ ىف ماظن هنأب هلوفرعیو .  

 ىلع م ٠ اب موقي تامدحخ ةئيه ىلع ىدؤت بلاطملا كلت تناك ءاوس ‹ ةنيعم ةيداصتقا

 . اًنيع وأ اًدقن امیدؤي (تاقاقحتسا وأ) تاعوفدم لکش

 : نيتقبط ىلا مني ناك یعاطقالا عمتحلا نإ لوقن كلذ حيضوتلو »

 . « ةيعاطقإلا تايداعبألا كالم لمشتو لوألا »

 نويعارزلا لاعلاو نوحالفلا مف . متارم فالتخا ىلع نيعرازملا نم نوكتتو ةيناثلاو

 ی « نوحالفلا ءالؤهف . ةعرسو دارطاب صقانتب لظ نيرحلالا ددع ناک ناو ‹ ديبعلاو.

 ف مهلئاسوب الع نودمتعب ضرألا نم ةحاسم ةزايح ىف قحلا مه < نورشابملا نوجتنملا

 تاعانصلا مهتويب ىف نوسرامي اك ٠ شيعلا بابسأ نم مهمزاپ ام جاتناو مهشاعم بسک

 ةمدنلا لثم ةدع رومأب نومزلي كلذ لباقم مهكلو . ةعارزلاب لصتت ىلا ةطيسبلا

 مساوملا ف ةيفاضاإلا ةمدخلاو < مېتیشامو مہتالآ عم في رشلا ضرأ ف ةيعوبسألا

 ب نأ كلذك مييلعو ٠ ةصاخلا تابسانملاو دالا ىف ايادملا ميدقتو « ةيعارزلا
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 . هترصعم ىف مهمورك اورصعي نأو فيرشلا اهميقي ىتلا نحاطملا ىف مهالغ

 ةايلا ظنت ىلع فرشي هنأ ىأ . ءاضقلاو مكحلا رومآ سراي فيرشلا ناكو»

 . هتقطنم لهأال ةبسنلاب ةيسايسلاو ةيعاجالا

 ىذلا ىنعماب ارح نكي مل ىعاطقإلا ماظنلا لظ ىف رشابملا جتنملا اذه نأ ريغ ...»

 عيبلاب ايف فرصتلا عيطتسب الو « ةلماك ةبكلم ضرألا كلي ال وهف ٠ دعب امف هفرعن
 دضو هنع اًمغر ةصاخلا فيرشلا ضرأ ىف ةرخسلا لاعأ ىدؤي ناكو . ةبملاو ثيروتلاو

 وهو <« ةيعبتلا ةقالعب افارتعا - رادقملا ةدودحم ريغ - ةبيرض ىدؤي نأ هيلعو . هتحلصم
 ىف ةقلطملا ةيرحلا هل تسيلو . ىرخأ ىلإ دي نم هذه تلقتنا ام اذإ ضرألا عم لقتتب
 دبعلا نيب ةطسوتم ةقلح لثمي نذإ وهف . رخآ ديس ةمدخب قاحتلالا وأ لمعلا ناكم ةرداغم
 . « ثيدحلا رصعلا ىف رحلا عرازملاو ةيدقلا روصعلا ىف

 ٠ ىطسولا روصعلا ةيلهاج ىف ابوروأ اهشيعت تناك ىتلا ةعشبلا ةروصلا ىه كلت

 - ىمالسإلا ماعلا اهفرعي مل ىلا ةروصلا ىهو ! عاضوألا هذه ةيبوروألا ةسينكلا ةسارحب
 دقف ! لاملاو مكحلا ةسايس ف یئزج فارعنا نم هباصأ ام لک مغر ! لسم وهو - طق

 ماظلا اذه نود لوح ‹ ضرالا عقاو ىف - ! ايئزج ولو - ةذفانلا هللا ةعيرش تناك

 ! .. ريهشلا ىفامورلا نوناقلا « ةلادعب» مكحب امنإو ٠ هللا لزنأ ام مكحم ال ىذلا رفاكلا

 ريمضف ! اهعجوأ ابوروأ ريمض نأل ال . رايهنإلاب عاطقإلا هيف نذآ ىذلا تقولا ءاجو

 دشا قداص وهو  خيراتلل ىداملا ريسفتلا بسح _ نكلو ! طق اهعجوي ال ةيلهاجلا

 اديدج ايداصتقا «اًروط » نأل عاطقإلا رابنا - خيراتلا ربع رشبلا ةيلهاج ريسفت ف'قدصلا
 . ةلآلا دلوم ىلع اشن

 مكحب - اهرود تدأ ىتلا ةقبطلا مدت - ىداملا لوحتلا مكحب - ةدعاصلا ةقبطلا

 ! رايبنالا « ةيمتح» م نمو < مطحتلا ٠ ةبجاو» تحبصأو - ةيدالا فورظلا

 ريسفتلا ةينابز ىأر ىف لطابلاو قحلل هيف ناكم ال ء بطلا - ىداملا لوحتلا اذهو
 1 خيراتلل یدال

 )١( ىك ارتشالا ماظنلا» باتک نع ١ ىوارلا دشار فيلأت . '
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 هرود ىدأ هنأل امنإو ٠ ملاظ هنأل - راني نأ ىغبني ال وأ - راني ال عاطقإلا نإ
 موی نأ یغبنی وأ _ موقی ال - دیدج ماظن ىأ - ديدحلا ماظنلاو . ىبطلا ىدا

 تلح هنأ ىأ . لح دق ىتبطلا - ىداملا هرود نأل نكلو ٠ لثالا ملظلا وحمي هنأل
 ! «ةيعراتلا هتيمتح »

 بيلاسأ ليدعت نم ءىشانلا ىداصتقالا « روطلا» نيب ةيخحيراتلا ةيدالا قرفت الو
 ف هلال . هتدیس یه نوکتو ٠ هلغتستو ٠ هكحت ىلا «ةقبطلا» نيبو < جاتنإلا

 نوكحي امنإو ء هللا لرنأ اب سانلا مكحب ال - اعم ةيريسفتلاو ةيعقاولا - ةيلهاجلا
 لدابتبو . ةلغتسملا ةرطيسملا ةمك اا ىه ةكلاملا ؛ةقبطلا» نوكت م نمو < مہئاوهأب

 ! f} راوطالا » رادم لع ملظلا سانلا

 داصتقالا ايف لقتني ةلاح روصتت نأ  ةيريسفتلا وأ ةيعقاولا _ ةيلهاجلا عيطتست الو

 _ ىملع ريغت نم جاتنإلا بيلاسأ ىلع أرطي ام مكحب ايعيبط ًالاقتنا - روط ىلإ روط نم
 _ ةرمتسملا ةليوطلا ممنيلهاج ىف - مہنأل . ةقبطل ةقبط نم لالغتسا هيف نوكي نأ نود
 قحلاب رومألا مكحلا اذه فّرصي فيكو ٠ هللا لزنأ اب مكحلا نوكي فيك طق اوقوذي م

 نود روط ىلع اًروصقم سيل هنأل ٠ ىداصتقالا روطلا نع رظنلا فرصب ٠ لدعلاو

 وه امنإو . ةنيعم ةيسايس وأ ةيعاجا وأ ةيداصتقا ةلاح دق ىلع ًالصفم سيلو - روط
 . ناسنإلا هيلإ لصي ىذلا « وفلا» روط ناك بأ . «ناسنإلا» دق ىلع لصفم

# %* # 

 ف دیدج لوح ًأادبو . ةلآلا دلوم ىلع يبوروألا عاطقألا راہنا دقف .رمألا لاک أ

 تسنح , ا
i 

 عاطقإلا طحت نذإ مزلف . فيرلا نم الإ ممه دروم الو . لاع ىلإ عئاصملا تجاتحا
 لاقتنالاو ۰ ضرألا ةشبر نم « ررحتلا » نم اونکمتیل . ضرألاب نيحالفلا لقب رب ىذلا

 “ديدجلا لمعلا ثيح ةنيدملا ىلإ فيرلا نم

 كلاثلا نرقلا ىف ابوروأ ىف نوروثي اوأدب دق نيحالفلا نأ لفغيو . خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقي اذكه )١(
 موي تاذ هظفلت انکلو ملظلا ىلع اليوط ربصت دق ىلا «ةرطفلا» مكن ةملاظلا ةيدوبعلا هذه ىلع رشع
 ى «نيحالفلا رارف» ةكرح تأدب امدنعف . جاتنإلا بيلاسأ ىف لوت ىأ كانه نكي مل ولو ٠ ةرورضلاب
 . دعب دلو دق ديدجحلا ىدالا ١ روطلا» نكي مل رشع ثلاثلا نرقلا



 «ةيرح» ىلإ فيرلا ةيدوبع نم اولقتناو ٠ ضرألا ةيدوبع نم ًالعف سانلا ررعتو
 . ةنيدملا

 ! رمألا ءىداب یف مہیلإ لیخ اذکه

 - اولصي ىح مهرظتنتو ٠ مهب صبرتت ىلا ةديدحلا ةيدوبعلا دويق اوأر دق دعب اونوكي م

 ! الإ - مهلجرأب
 ةيلمع لاقتناو ٠ ةلآلا اتقلخ ىلا ةديدحلا  ةقبطلا » نإ خي راتلل ىداملا ريسفتلا لوقب

 ةديدحلا ةيدوبعلا اثدحأ ناذللا امه . ةيلامسأرلا هتروص ىلإ ةيعاطقالا هتروص نم جاتنإلا

 . سانلا سافنأ ىلع تقبطأ ىتح ادور ديور اہتاقلح قيضت تذخأ ىلا

 . خيراتلل ىداملا ريسفتلا هؤرقي ىذلا رهاظلا هجولا اذه نم قمعا رمألا نكلو

 ! ريسفتلا ىف زاجعإلا ىلإ هب لصو هنأو . بابللا ىلإ هب لصو دق هنأ معزيو

 - ةيلامسأرلا لظ ىف هتلا لزنأ اب مكحت ال ىلا - ةديدجلا ةيلهاجلا نأ رمألا ةقيقح نإ

 . عاطقإلا لظ ىف هللا لرنأ اب مكحت نكت مل ىلا ةيدقلا ةياهاجلل دادتما درم ىه

 . «نيحداكلا » باسح ع ةعفنللا متعب دحاو ىوهو «ةروطتم» ةدحاو ةوهش انا

 ! هلا لزنأ ام نوک ال

 نع سانلا فرعنا ام رادقع ٠ كش الو یمالسالا ماعلا ف توغاطلا اذه دجو دقلو

 نا _ ! داف ىلع ولو - هللا عرشب نوكحب سانلاو . عطتسي مل هنكلو . هللا جهنم

 . محج ىلا سانلا ةايح بلقب یبح ابوروا ف یرشتسا اک یرشتسی

 مالسإلا ناكو . ابوروأ ىف ةعشبلا هتروصب ثدح ىذلا عاطقإلا مالسإلا ىف ثدحب
 مادام . لبق نم عاطقإلا توغاط نم دح اك ةيلامسأرلا توغاط نم دعب نأ كلذك اًبرح

 !٠ ىلزج داسف ىلع ولو . هللا عرشب نوكحب سالا

 )١( ةيلامسأرلاو مالسالا» لصف « تاهبشلا» باتك یف جار ٠ .



 . تاقلحلا ةلصحملا ةيلهاجلا ىلإ . ابوروأ ىلإ دعنلف .. نكلو

 اعإو . ةيسكراملا ةيلهاحلا هروصتت اك - « ايمتح ايداصتقا اًروطت ١ ثدح ىذلا نکی م

 جاتنإلا بيلاسأ ىف ديدجلا روطتلا لغتسيف ٠ خيراتلا ربع هاطح لّقني توغاطلا ناك
 . سانلل هدابعتساو ۰ هنایغط لصاویل

 ناك هنأ وأ .. ةمناقلا فورظلل ةيعيبط ةجيتن طقف ناك امنإ .. اًمتح كلذ نكي ملو

 نأ وه ديحولا ليدبلاف ٠ هللا لزنأ اب نوكحب ال سانلا ماداف : ةدحاو ةهجو نم اًمتح
 . ناوملاو ةيدوبعلا مهقيذيو . توغاطلا مهمكح

 ةردحنملا ةيعاطقإلا ةقبطلا عم تعراصت دق ةدعاصلا ةيلامأرلا ةقبطلا نأ عن سيلو
 ! نيلاحلا ىف مك احلا وه توغاطلا نوكي نأ كلذ عني سيل .. ناطلسلا اهنم ذحأتل

 ٠ مشاغ ناطلس توغاطلا امنا . ةنيعم ةقبط وأ ٠ هتاذب اًنيعم اًصخش سيل توغاطلاف

 هيلع مهيب امف نوعرطصب دقو .. سانلا رئاس هب نودبعتسیف سانلا نم هفقلتي نم هفقلتب
 اهريغ عم شيرق تمدطصا اك . ةيداصتقالا فورظلا اهمدخت ىلا ةثفلا دي ف صلخب ىتح

 . توغاطلا ناطلس اهدحو اه صلح ىح ةريزجلا ىف - اهلثم ةلاضلا - لئابقلا نم

 نونف ىتشب سانلا دبعتستو ٠ مكحتو كلمت ىتلا ىه - ةيداصتقالا اهفورظب - تراصو

 ! دابعتسالا

 ىلإ توغاطلا نم ةطلسلا لاقتنا فورظ الإ رسفي ال خيراتلل ىداملا ريسفتلاو

 هنأ ماعيو ٠ هتاذ توغاطلا دوجو بابسأ عيل ريسفتلا ف قمعتي ال هنکلو ! توغاطلا

 ! سانلا دارا ذإ .. ضرألا ىف دوجولا ىمتح سيل

 ! تايلهاجلا رسفي .. هاج ريسفت هنا

 وه رهاظلا هجولا ناك امنإ .. رمألا !دبم ىف تامسلا ةحضاو ةديدجلا ةيدوبعلا نكت ل

 . ررحتلا

 . ضرألا ةقبر نم لاعلا ررحت

 .. عاطقإلا ةقبر نم بعشلا ررحتو
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 : اهمسا تالوحت ..ررحتلا عباطب مستت ةيعاهجاو ةيسايس تالو تثدحو

 ! ةيطارقعدلا

 ريخلا نم اًردقو ‹« ىبسنلا ررحتلا نم اًردق تحاتأ دق ةديدحلا ةيلهاجلا نأ عقاولاو

 - مهدبعتست تناك ىلا u لعفلاب re ةقئاللا ةيدويعلا نع ارث سالا لّلض < ىبسشلا

 . ديدحلا توغاطلل _ اًديور ادیور

 دويقلا هدشتو « ةينوناق ةروصب هضرأ رداغی نا كلي نكي اصخش ذحأت نيح

 هيف شيعي ىذلا عمتحلا هيلع ضرفي اًصخش ذحأت نيحو .. ضرألا ىلإ ةيونعملاو ةيداملا

 لبوق الإو اهيلع جري نأ كلم ال (ةدساف وأ ةعلاص تناك ء اوس) ةنيعم ةيقالخأ اًدويق

 .. )| دويقلا هذه ةميقب مهسفنأ ةليخد £ لونمۇي ۷ اوناک ولو) عيمجلا نم راکنتسالاب

 رام دع الإو هيلع جورا كلي الف قيطلا ةسينكلا ناطاس هکرپ اًصخش خات نیحو

 .. بيقر الب امتاقرط ىف ارح لوجتي < ةنيدملا ىلإ هب فذقتو صخشلا اذه ذحأت نيح

 نا نود ةسينكلا ناطلس نم علخنيو .. بيقر نود - اًررحت وأ - ايقلخ اًداسف امف ثيعيو

 .. قورملاب ماہتالا لفحب

 ! رر هنأ رعشي ثب نأ دبال ذئنیح

 . لبق نم دوجو اه نكي مل ةيقيقح تايرح ىلع لمتشي ناك رمألا نأ ىلع
 .. ةفاحصلا ةيرح . مالكلا ةيرح . عاجالا ةيرح . لمعلا ةيرح . لقنتلا ةيرح

 ! ررحت هنأ ءرملا اهعم رعشي نأ دبال .. ةيقيقح تانامضو تايرح

 .. نالربلا .. م

 ةداراب مکحتو .. «بعشلا» لثت ةموكح .. ىعش ليثبت .. «ةرح» تاباختنا

 ! بعشلا

 ! ررحت دق هلک «ناسنالا» نأ دیال



 رصع ىف ةديدجلا ةيلهاجلا ايف تشاع ىلا ةلوسعملا «ماهوألا» ىه كلت تناك
 ! ةيلامسأرلا

 ! فصوي ال دح ىلإ لیمج .. لیمج هلک اهرهاظ

 ةيدوبع نم ررحتي مل «ناسنإلا» نإ .. ةروصلا لمككيف ىداملا مدقتلاو معلا ءیجمو

 . بسحف ةسينكلا ةطلس نم الو . بسحف قالحألا دويق نم الو . بسحف ضزرألا
 .. ١ دهجلا» نم كلذك ررحتب وه امنإو .. بسحف ىعيرشتو باين ناطلس هل حبصأ الو
 نم اًريثك ةلآلا نالمحبو ؛ لمعلاب ةلبكملا ةيرشبلا ةقاطلا ناقلطب ىداملا مدقتلاو ملعلاف

 هتقاطب اًعلطتم . اطشان ٠ افيفحخ ريحخألا اذه قلطنيل .. ناسنإلا هب موقي ناك ىذلا دهجل ا

 ! ةايحلا ىلإ ةروخذملا

 وأ ةيقلخلا وأ ةيداصتقالا وأ ةبعايجالا تافارحالا نم ئأ نع ماکتت انه انسلو

 «ةسايسلا» نع ثدحتن نآلا نحن امنإ ٠ ةديدحلا ةيلهاجلا هذه تبحاص ىلا ةيركفلا

 ةلصفنم ةسايسلا اميف دجوتال ٠ ةطبارتم ةكباشتم رمألا عقاو ىف ةايحلا تناك نإو) اهدحو
 ةايحلاو ةيرشبلا سفنلا نأل ٠ خلا .. ريكفتلاو قالحألاو داصتقالاو عاتجالا نع

 لجأ نم .. طقف ثحبلا ةرورضل لصفلا اذهب موقن اننكلو .. لصفنتالو ًأزجتتال ةيرشبلا
 . ( حيضوتلا

 _ ( هللا ناطلسو) ةسينكلا ناطلس نم ةتلفنملا -ةديدجلا ةيلهاجلا خصت مل ةسايسلا ىف
 _اہنأو ! عقاولا ىف هل دوجو ال مهوب مكحت امنإ !٠ بعشلا ةدارإب» مكحت ىهو اہنأ ىلإ
 ةدارإب مكحت نأ وه .. دحاو قتيرط الإ اهمامأ سيلف - « هللا لزنآ ام » مکحت ال یھو
 ! توغاطلا

 .. ةديدحلا ةيلهاجلل فيزملا رهاظلا هجولا تناك « بعشلا ةدارا»

 ! ءاركنلا ةيلهاحلا هذيل ىيقحلا هجولا تناك « توغاطلا ةدارإ» و

 كلمت ىلا ةقبطلا : تايلهاجلا خيرات رسفي وهو ٠ خيراتلل ىلهاج لا ريسفتلا قدصو
 ! «تاقبطلا» ةيقب باسح ىلع اهحلاصل مكحت ىهو . مكحت ىتلا ىه

 .. روتسدلاو ةينالربلا ةموكحلاو نالربلاو باختنالا .. اهلك تاليكشتلا هذه ءارو نف

 ! توغاطلا مكحي ناك ٠ خلإ
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 .. حوضولا لك رمألا أدبم ىف ةحضاو رومألا نكت و

 قسن ىلع ةايحلا نونبي مهنأ نوبسحي ةديدحلا ةيلهاجلا ىف نوعودخلا «نوبيطلا» ناك

 ! «ناسنالا» ةماركب ريدج .. عیفر ‹ دعاص «‹ لضاف

 .. نظلا اذه ىف مم ىلع « رهاظملا» تناكو

 نأ دبال ءالؤه مهولثمو ؛ ملثم نوبختني نيذلا مه  بعشلا - مه اوسيل وأ

 ؟ مهحلاصلو « مهندارإب اوعرشي

 .. لالا سأر توغاط وه مكحي ناك ىذلا نأ ةقيقحلا نكلو

 نع ليق دقف .. نايب ريثك ىلإ جاتحت ال ةروصب ةفورعم مويلا ةيضقلا تحبصآ دقلو

 کب ام - مالعإلا لئاسو عيمجيو - ضرألا عاقب لك ىف ةريحألا تاونسلا ىف ةيلامسأرلا

 ارام ذیفنت ی مكحلا ناطلسل اطالغتسا ىدم نايبو . اهداسفو اهنايغطو اهرورش نايبل

 .. رفاسلا باهرإلا ىلا رمألا ةياہن ىف اهوحتو .. «نيحداكلا» ءامد صاصتماو ‹ ةصاخلا

 .. توغاطلا نم ناطلسلا عارتناو < ةيقيقحلا ةلادعلاو ‹ ةيقيقحلا ةيرحلاب نيبلاطملا دض

 ! کت .. «ةفيفح» ةلثمأ كلتو

 ةموكحلا تريس ذإ ۱۹۲١ ماع ارتلجناب ماعلا بارضإلا یف ثدح ام نورکاذل اناو ١

 لئاصف تفحزو « ىروتسد ريغ بارضإلا نأ نييلامأرلا نوناق نلعأو . هعمقل اهاوق لك

 رسكل لقنلا لئاسو ىش ترخسو تابابدلا ايمحت «‹ هعمقل شيحلا بئاتكو ةطرشلا

 تمدختساو ٠ ةماعلا لقنلا تابكرم ةدايقل تاعماحلا ةبلط نم نابشلا ىعدو ٠ بارضاللا

 تددہتو ٠ لاعألا باحصأل اًمداخ اهسفن نم ةموكحلا تلعجو ٠ فحصلاو ةعاذإلا

 . ..٠« اماعز نجسو املاومأ ءافصتساب تاباقنلا

 نم لجر ال .. ىزيلجنإ لجر ناسل ىلع مالكلاو .. ةيطارقيدلا مأ .. ارتلجنإ ىف كلذ
 . “ريلجنالا ءادعأ

 ىف لمعت نيفرتحلا « ةيجطلبلا» نم تاباصع كانهف .. عشبأ رمألاف اكيرمأ ىف امأ

 : رمألا مزل اذإ اتايحأ مهلتقو

 . فصال ىفح نيدلا ماصع ةمجرت . دروف زايارب ليون یره (۱)



 : «رصعلا تاروث یف تالمأت» باتک یف یکسال دلوراه لوقب

 امنيع ىلا « تولفال» ةنحل ريرقت لثم ةقيثو ليصافت ءرملا ارقي نأ ىرورضلا نمو

 رظن ةهجو ىلإ لصيل ةيندملا تايرحلا ف لحدتلا عوضوم ثحبل ىكيرمألا خويشلا سلجم

 . لحدتلا اذه هغلب ام ىدم نع ةحبيحص

 ى ءاضقلل دمعتملا لالغتسالا ءوسو «ةجطلبلا» و ديدمنلاو ةيسوساجلاو ةوشرلا نإو »
 نم تائفو لاكشأ ىوس تسيل اهلك هذه .. ةيونإثلا ةيداحتالا مك احلا فو « هبتارم ىلعأ

 . اكيرمأ ىف لاعألا لاجر ءامعز اهدوعت ىلا تافرصتلا

 ةحلسملا ةصاخلا اهشويج كلل « كانه ىربكلا ةيعانصلا تاداحتالا رثكأ ناو»

 ! اهعناصم

 ىف «انايزيول» لثم ةدحتملا تايالولا ىف قطانم كانه تناك كلذ ىلإ ةفاضإللابو»

 یروطاریمالا یداولا لثمو ( جاه » ةدمعلا دهع ىف « یسریج ١ لثمو « جنول » روتانس دهع

 قوقحلا نالعإل اف نكي مل - اهنم ةلثمأ هذهو - عاقبلا هذه لك .. «اينروفيلاك» ىف
 ةطساوب مهيديأ ىف تازايتمالا لک عمج ىلع لاعألا لاجر رارصإ ءازإ ةطل» ىكيرمألا

 . داصتقالا ىوقل ةقلطملا مم زایح

 ةركفلا تناك ۱۹٤١ ةنس ىتح هنا انلف اذإ انككح ىف ىلاغن ال انآ یداقتعا یو»

 ىرهاظلا مهوبق راتس تحت نييكيرمألا لاعألا لاجر ناهذأ ىف اًقيمع تلغوت دق ةيشافلا
 . ٠" .. ةيطارقيدلا ءىدابملل

 تلصو دقف .. نيفلؤملاو باتكلا ةداهش ىلإ جاتحب ال - اكيرمأ ىف - رمألا نأ ىلع
 ٠ راهنلا حضو ىف اتايع اهمنارج بكترت نأ دح ىلإ ةيكيرمألا ةيلامأرلاب « ةجطلبلا» حور

 ءاضرإ ىدينكک یکیرمألا سیئرلا لتق ثيح : خيراتلا ىف لايتغا ةيضق برغأ ىف
 فيفخت ىلإ ىملسلا ىدينك هاجتا ىدؤي نأ ىشخت تناك ىلا - ءامدلا ىف ةغلاولا ةيلامسأرلل
 ‹ ىندملا جاتنإلا ىلإ ىهرحلا جاتنإلا نع ةعانصلا ليوحت ىلإ ىلاتلابو « ىماعلا رتوتلا ةدح
 م نمو - ! برحلا ةعانص نم نويلامسأرلا اهققحم ىتلا ةعشبلا حابرألا ققحي ال ىذلا

 )١( ص دمحأ مركلا دبع ةمجرت - ىكسال دلوراه - رصعلا تاروث ىف تالمات ۱۸١ .
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 ةمأ ىف ثدحب ال ائاش اًنبع هلايتغا ةيضقب تشبع مث ء رالا حضو ىف یادینک تلتق

 ! ! قيقحتلاو ةيضقلا نع سانلا ةيهلت ىلع لئاسولا لكب تلمعو ! ةيئادب

 ىف مكحتلا ىو ‹ قالحألا داسفإ ىف « ىرحألا ةيلامسأرلا مئارج ريغ هلك اذهو

 .. و . و ضرألا بوعش دابعتسال ىراعتسالا عسوتلا فو « سانلا قازرأ

 « ةيروتاتكد » ىلإ تلوحت دق ةموعزملا « ةيطارقي دلا » نأ ىه . ةزراب ةدحاو ةقيقح اهنإ

 ! باقرلا هل لذيو سانلا دبعتسي توغاط ىلإ تلوحت . لالا سأر

 لصألا نم ىهف ! هللا جهنم نع فارحالا ببسب عقو اذه نأ ةيلهاج لا قدصت الو

 یرت الو ۰ هیحوو هللا نع ةعطقنم اہتایح شیعتو « هب فرتعت الو هللا جہنم فرعت ال

 عارصو < حلاصملا عارصو < ضرألا عارص ىف روصحلا قيضلا اهقاطن ىف الإ رومألا
 .. تأقبطلا

 ابرلا - ىنابرلا هجهنم ىف - مرح نيح - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ ةيلهاجلا قدصت ال
 ريخلا نم مم ديرب ناكو . سانلا ملعي ال ام سانلا رومأ نم ملعي ناك .. راكتحالاو

 هيف موقيو ٠ حلاصملا هيف نزاوتت ىذلا جملا ممه عضي ناكو .. ريخللا هنأ مه نوفرعب ال ام

 . نايغطلا معنتيو <« لدعلا

 ثيدحلا وه كلذ ناكف ‹ ليصفتلاب ابرلا نع ثدحتن ال - ةسايسلا باب ىف - انهو

 تقاذأ ىتلا ٠ ةيغاطلا لالا سأر ةيروتاتكد نإ : طقف لوقن انكلو . داصتقالا نع

 ةيلامسأرلا اداإع < راكتحالاو ابرلا الول ًالصأ موقتل نكت مل < اهتاليو ةيرشبلا
 ىلإ ليبسلا وه ناك نذإ هللا لزنأ ا مكحلاف ! هللا جىنم ىف نامرحلا امه امهو « اهاندانسو

 . ءاوس داصتقالاو ةسايسلا ملاع ىف < سانلا باقرو توغاطلا نيب ةلوليحلا

 .. خيراتلا م ىرخأ تاوطح یضغ م

 . نوعراصي اوماقو .. سانلا عزف . لالا سأر نايغط دتشا نيحف
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 نمو . هللا جهنم نع اًديعب ٠ ةيلهاجلا ىف نولازي ام اوناک _ نوعراصي مهو - مہنکلو
 ىلإ اوئيفي مل ٠ غلاب جرحو ديدش رسع ىف توغاطلا ةضبق نم نوتلفتي مهو مهنإف م
 _ منم ةبرقم ىلع - مهفقلت اعإو .. باذعلا لوط دعب ةحرملا ةلظلاو ةيدنلا لالظلا

 « اًسضاو ههجو نع رفسي امنإو < ةرلا هذه ةيطارقيدلاب ههجو ىن ال « رحخآ توغاط

 . اب راتيلوربلا « ةي روتاتكد ١ ءديلا لزم هس یمسیف

 ! ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ىلإ ٠ لالا سأر ةيروتاتكد نم

 ! هللا جهنم نع اديعب ! توغاطلا ىلإ .. توغاطلا نم

 عارصو ٠ جئاتنلاو بابسألا عم ةعساو ةرود رودي خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلاو
 مم .. ةظحللا هذه ىف ةينيراتلا امتيمتحو ةيعويشلا ريسفت ىلإ لصيل ٠ ىمتحملا تاضقانتلا

 شيشحلا ناخد نع اريك قرتفي ال ناخد ىلع - «! ىعقاولا» ريسفتلا وهو - ملح

 ‹ دوعوملا ىضرألا معنلابو « «ايراتيلوربلا ةيروتاتكد » لظ ىف ةلبقملا ايبوتويلاب نويفالاو
 ! ايراتيلوربلا « ةقبطل» وجلا ولخيل تاقبطلا عيمج حيبذت دعب

% *% *%* 

 .. لالا سأرو لاعلا نيب ىمتح عارص ثدحب

 ماب نكلو - زلجنإ كيردرف اهنم رخسي نيذللا نييلزألا لدعلاو قحا مماب ال
 ! تاضقانتملا عارص ةيمثح

 ةيئاضقلاو ةيعي رشتلا ٠ قحسلا لئاسو لكب لالا ةقبط قحست نأ ةيلامسأرلا لواحتو
 ىلع اولوتسيو <« لالا بلغتيو < ةيانلا ىف عقت نأ 'دبال ةيمتحلا نكلو .. ةيذيفنتلاو
 ‹ جاتنإلا تاودأل ةيدرفلا ةيكلملا ىغلت ىلا ٠ ايراتيلوربلا ةيروتاتكد اوميقيو ٠ ةطلسلا
 اھکح ےقتو ‹« ةلغتسم تناك - ىلا تاقبطلا قحعتو « ةيعاجلا ةيكلملا اهلع لحتو
 ةقبطلا ىه تحبصأ امنأل نكلو ! لدعلاو قحلا وه كلذ نأل ال) ابراتيلوربلا حلاصل
 ةياهللا ىف .. مث .. هتجاح ردقب الك ىطعتو هتقاط ردقب لك نم ذحأتف(!! ةمكاحلا

 ! نویفألاو شیشحلا ناخد

 اذه ىف خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا اهلمحي ىتلا «ريطاسألا» ةعومجم نع رظنلا فرصبو
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 ىف - تناك اہنأل موقت ام لوأ ارتلجلا ىف ةيعويشلا مايقب سكرام ابنت ذإ .. عوضوملا
 ىذلا عارصلا موقي نأ هرظن ف | محتي ثٹيح ۰ ابوروأ ف ةعنصم ةلود لعأ - هرظن

 رثكأ ىف عقاولا ىف ةيعويشلا تماق انيب ٠ ةيلامسأرلا قحسو ةطلسلا لالا مست ىلإ ىدۇي
 ىلإ ةيلامسأر ارتلجنا تيقبو - ! نيصلا م ايسور - ةيعانصلا ةيحانلا نم اًرحأت ماعلا قطانم
 ىلا ةفاضإلاب ! ةنس نيئاثب سكرام تاؤبنت دعب نيرشعلا نرقلا ف ةظحللا هذه

 بلقنيو ٠ ناطلسلا مدعنيو ةلودلا هيف ىحمت ىذلا ديعبلا لبقتسملاب ؤبنتلا « تافيرح .
 ةفاضإلابو !! تاوهش الو عماطم الو لغ مہبولق ىف روثي ال نیرهطم ةكئالم ىلإ سانلا
 ریثک نع اهكح نم طقف ماع نيعبرأ ىف تدترا دق ةيعويشلا ىف ةيلمعلا ةبرجتلا نأ ىلإ
 _ دودح ىف - ةيدرفلا ةيكللا نم اًطسق تحابأ ذإ ٠ ةينيلاتسالا ةينينيللا ءىدابم نم
 یحوی امی ةيعاحلا عرازملا ۳ جاتنالا فعضب ددنت تراصو <۰ روجألا ف توافتلا تحابأو

 . ضرألل ةيدرفلا ةيكلملا عاجرإ ىلع اهمزعب

 هدحو ىسايسلا بناجلا نع ثدحتن انه اننإف ٠ اهلك ريطاسألا هذه نع رظنلا فرصب
 . ايراتيلوربلا « ةيروتاتكد» نع ثدحتن . عوضوملا نم

 ! لکتن نأ ن جات ل

 بزحلل نيرشعلاو يناثلا رمتؤملا مامأ ةيزكرملا ةنجللا ريرقت ف فوشورخ لوقي
 : ىعويشلا

 ةدايق ىف ةدساف تامس ترشتنا [نيلاتس دهع ىف ىأ] درفلا دهع ف ٠ ىضم اهف»
 لمعلاو ٠ صئاقنلا سمطو ٠ رماوألا رادصإب مايقلا ىه . داصتقالاو ةلودلاو بزحلا
 نيللهملاو نيقلمتلا نم ليلق ريغ ددع رهظ فورظلا كلت فو دیدحلا نم فوقلاو ٠ رذحم

 . «نيهومملاو

 نأ دعب _ نيلاتس ةيسورلا فحصلا هب تفصو ام سانلا ةركاذ نع ديعبب سيلو
 . خلا .. ةيكارتشالا ءىدابملل نئاخ . مرجم . لتاق . حافس - هنأ نم - ! تام

 ىلإ اهتيشحوو اهتواسقو اهفنع ف لصت - ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ف  ةيروتاتكدلا نإ
 .. ناسنإلا لايخ هيلإ لصي ام ىصقأ

 «ناسنإلا» رعاشم رفلت ىذلا ىشحولا بيذعتلاو - ددحم یدم ريغ ىلا  لاقتعالا

 .. ةايلا ىدم نجسلا وأ مادعإلاب ىهتنت ىتلا ةيروصلا تاكاحلاو . هروصت نم ىح
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 ىلع جوراب هسفقن هثدحن نم لک عم عساو قاطن ىلع سرامت « ةيداع» تاءارجا اھلک

 . دودح الب ىر ىذلا هناطلسو « سدقملا معزلا »

 «ةيداعلا» ةليسولا وه « باهرإالاو ةيسوساجلا ىلع موقي ىذلا ٠ ىسيلوبلا مكحلاو

 . ةلودلا مکحل

 . درفلل « ىداعلا » معصضولا وه + ناسنالا ةماركل لذا < مادلا بعرلاو

 ليثعلاو < ةيباينلا سلاحماو « تاباختنالا» نم ٠ ىرهظم راتس تحت « هلك كلذو

 ! تاناونعلا نم رخآ الو هل لوأ ال امو .. تاتييفوسلا سلاو ٠ ىعشلا

 موقت من - ! هتايح ىف - «دحوألا» معزلا ديجمتب موقت - ! ةرحلا _ ةفاحصلاو

 . ديدجلا دحوألا معزلا رماب - ! هتوم دعب  ههجو ىلع قصبلاو هنعلب

 لإ اهريفاذحب لقتنت .. ايراتيلوربلا ةيروتاتكد لظ ىف - ةيسايسلا - ةايملا ةرؤص كلت
 نكمي ال ىذلا < مكحلا نم عونلا اذه « ةيداعلا» ةروصلا انأل اف دوست ةقطنم لك

 ! ناكم ىأ یف اهاوس ةروص هل دجوت نأ

 نيذلاو « اهحوطس نم رومألا نوذخأي نيذلا .. ءاطسبلا جذسلا وأ .. نوبيطلاو

 .. جالعلا ةيؤرو ةقيقحلا ةيؤر نم مهعنمت ةيركف ةيلهاج ىف نوشيعي - كلذ لبق - مه

 ةمظنألا هذه حالصإ ناكمإلا ىف نأ .. (!) هللا ىلع نونمتيو .. نونظب ءالؤه

 - « ايراتيلوربلا ةيروتاتكد وأ لالا سأر ةيروتاتكد ءاوس « مكحلا نم ةدسافلا

 مارملا ةياغ ىه اذاف ٠ اهم لك قوف « ةيطارقميدلا» و «ةيرحلا» نم ليلق «شر» ب

 ! لوماملا لاونو

 راثآ نوري الف _ هادهو هلا جىنم نع اًديعب - ةيركفلا ةيلهاجلا ىف نوشيعي كئلوأ

 انأل ‹ توغاطلا ىلع موقت نأ دبال امنأو ؛ اهلك ةمظنألا هذه ىف ةدسفملا ةيلهاجلا
 . هللا لزنأ اب مكحت الو < هللا جىنم ىلع موقت ال

 نم ليلق شرب جالعلل ةلباق ةيحطس ةلكشم تسيل تيغاوطلا هذه ىف ةلكشملا نإ
 .. هتاذ ماظنلا ةينب ىف اًريثك كلذ نم قمعأ اهنإ ! اهيلع ةيطارقيدلاو ةيرحلا
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 نوكت نأ الإ نكعب ال ةيعويشلاو .. ةيروتاتكد نوكت نأ الإ نكمي ال ةيلامأرلا نإ
 _ ام - ةليسو كانه سيل .. اًنوغاط نوكي نأ دبال هللا مكح ريغ مكح لكو ! ةيروتاتكد
 ! اهدسافم ىلع ىضقتو «اهلئاضف» ىلع ىب ثيحب ام ئأب ةيطارقيدلاو ةيرحلا جزم

 لئاسو ىف الو هل ةذفنملا ةادألا ىف ال .. هقاعأ ىف .. هتاذ ماظنلا ةينب ىف داسفلا
 . ذيفنتلا

 ريغ هتاذ یف رمأ وهو - ةيطارقعدلاو ةيرحلاب هجزم ىف سيل دحوألا » جالعلاو

 لزا امب مكحلاو « هاوس نود هللا جىنم ىلإ عوجرلابو هساسأ نم هرييغت وه اغإو - نكم
 . هللا
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 ىف اهنأل .. سانلا ىلع قتييضتلاو ةيرحلا قنخ ىلإ أجلت اهنإ نيتيروتاتكدلا اتلك لوقت
 !! « ةسدقم»)» برح

 «ةيطارقيد » اهنأ معزتو ! ةيروتاتكد اهنأب فرتعت ال امنإف لالا سأر ةيروتاتكد امأف
 ىف اهحابق نع لأست نيح انكلو ! هتابغرو بعشلا ةدارإ ةصالح اهنأو ! ةئالا ىف ةئام
 تايرحلا نع عافدلا هنم متشي نم لك ءاصقإ ىو ٠ تاباقنو اًدارفأ ٠ لالا باهرإ
 « هيجوتلا زكارم نع وأ < مكحلا نع هئاصقإ - ةصاخلا مهحلاصم سمت ىلا - ةيقيقحلا

 اپنا : لوقت هلک كلذ نع لأست نيح .. (!) لايتغالاب اتاذ ةايحلا نع هثاصقإ وأ

 ! ةيعويشلا ءىدابم ىأ .. «ةمادا ءىدابملا» براحت انأل « اًرارطضا كلذ ىلا ةرطضم

 مسالا ناك نإو ! « ةيطارقميد» ابنأ لاتلا ةعيبطب معزتف ٠ ايراتيلوربلا ةيروتاتكد امأو

 باهرا یف اهحابق نع لأست نيح انكلو .. ةيروتاتكدلاب اهمصي امه « ىملعلا » « ىهذملا »

 كلذ ىلإ ةرطضم امنأب رذتعت .. دوجولا نم مهتلازإو نيضراعملاب كلتفلاو ٠ بعشلا عومجم
 ! ةيلامسأرلا ىأ .. « ةيعجرلا» براحت اهنأل « اًرارطصضا

 , رحأالا ركسعملا دض « ةسدقم) برح ى هنأب نيركسعملا نم لک جتحب اذکهو

 اوعاطتسا نإ كلذ ىلع نولمعيو ٠ هضيوقت نونمتيو ماظنلاب نوصبرتي «ءادعألا» نأو
 ! ريهاجلا حلاصم ىلع _ هللاو ىأ - ةظفام « فنعلاو ةدشلاب مهذحخأ نم دہالف

 ! ریهاملا دوجوو ! ریهاملا بساکمو

 ! .. صيحمتلل تش تت ال ةفئاز ةيهاو ةحح یھو



 وأ لخادلا نم ءادعأ ملاقلا ماظنلا ايف هجاوي خيراتلا ىف ةرم لوأ هذه تسياف

 مهدقل ةيداعملا تاركسعملاب نولصتيو ٠ هضيوقت ىلع نولمعيو ٠ هب نوصبرتي - جراخلا
 ! ضيوقتلا ىلع مهدعاستو نوعلاب

 .. هللا جنمو ةيلهاجل لا نيب ايف فلتخب فقوملا نكلو

 .. ناودعلا نع ةدحاو ةظحل فكت ال ةفينع اًبرح _ هدلوم ذنم - مالسإلا هجاو دقل

 ف برح . ىعاټجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا نايكلا ىف برح . ةديقعلا ىف برح

 . فوفصلا ةلخلال فوفصلا طسو ىف « سماح روباط» . راكفألا ىف برح . قالحألا

 .. عمتجا ةيقب نع ىعاټجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا لزعلابو عيوجتلابو بيذعتلاب ةنتف

 . ةديقعلا ًاشنم ىف هلك كلذ

 .. فنعاو حضوا برحلا تراص _ ةنيدملا ىف - ةلود تراص ال م لع وأ : 3 ةه _ةلود

 برعلا .. تابارطضالاو نتفلا ةراثا .. داتعلاو لاجرلاو لاومألاب «نيقفانملا » دادمإ
 . تاوقألا ةرداصم .. ةيداصتقالا

 . ىلصألا هنطوم ىف مالسالا نكمتو . اهلك ةيبرعلا ةريرحجلا ىه ةلودلا تراص الف

 رثكا تحبصاو .رثكأا برحلا تفنع . ةديدحلا ةوعدلا قال لوألا صرفلا تتافو

 ! ةوارض

 فقت ةيسرافلا ةيروطاربمإلاو .. موجهلل زفحتتو مالسإلل ديكت ةينامورلا ةيروطاريمإلا
 . داصٍرمل اب

 مالسإلا لخديو . برحلا نوكت ام دشا برحلا عقتو . لعفلاب مادطصالا عقي م
 نوكي فيكف _ هللا ةملك ءالعإلو ٠ هللا ليبس ىف اهنأال ةقيقح ةسدقملا - ةسدقملا ةكرعملا
 ؟ ىمالسإلا ماعلا لخاد ىف ةموكحلا كولس

 نيتيروطاربمإلا عم ةيراضلا بورحلا هذه مظعم هتايح ىف تعقو ىذلا ؟ .. رمع
 ؟ .. مالسإلا ىطحتل خلاو رهاظلا اهديك لك ناديكت نيتللا ٠ نيتحاشلا

 ی لجر هل ذبتنيف ٠ اوعيطأو اوعمسا : لوقب ربنلا ىلع ماق ىذلا اذه رمع وه سيلأ

 انيلع كل عم ال : هل لوقي ! ىبرعلا ال ىسرافلا  ىسرافلا نالس - نيملسملا نم
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 نوصبرتي نيذلا ءادعألا عم ةسدقم برح ىف انأو ىنضراعتو ىنشقانت فيك : لوقي الو

 ! عطنو عمسن ..رم نآلا : ناهس

 بهذي اف هضراعت ةأرما تفقوف ةالصلا ىف سانلا بطخب ماق ىذلا رمع وه سيلأ

 ! ةأرما تباصأو رمع ًأطحخأ : لوقيف .. هيلإ

 هعيزوتو ٠ ءىفلا ةلأسم ىف - نيملسملا حلاصل - اًبأر ىأر ىذلا رمع وه سيلأ

 لبقتسم ىلع ةظفاع ٠ هعيزوت مدع ىري وهو) نيملسملا نم نيحنافلا ىلع هعيزوت مدع وأ

 نيضراعملا عّمجيو ٠ ةيوق ةفينع ةضراعم - ىشبحلا دبعلا - لالب هضراعيف ( لايجألا
 هنأبو . ىناذلا هبأر باوصب منتقم وهو  هتضراعم مامأ لیبس نم دج الف . هعم
 ! ! هباحصأو الالب ىنفكا مهللا : هبر وعدي نأ الإ - نيملسملا حلاصل اًصلخم لمعي

 ىف توغاطلا مكح نع باقنلا فشكي .. ضرألا عقاو ىف اقبطم هللا جىنم كلذ
 ! تایلهاجلا

 ! تاب روتاتكدلا ضرفل هج یھ امو ..« ! ةسدقملا » برحلا تسيل اا

 توغاطلا برح .. ةفيرشلا الو ٠ ةفيظنلا الو . ةسدقملا ريغ برحلا ىه امنا
 ! ناطلسلا نم هدي ىف ام ىلع ةظفاحملل

 ايراتيلوربلا ةيروتاتكدو . كلذ ريغ نوكن نأ نكمي ال لالا سأر ةيروتاتكد نإ
 ناسنإلل ناسنإلا ةيمكاح ىلع موقت ةيروتاتكيد لكو ! كلذ ريغ نوكت نأ نكم ١ل
 . ٤ ! كلذ ريغ نوكت نأ نکمب ال

 ! توغاطلا مكح ريغ ءىش الف .. هللا جىنم نومكج ال سانلا ماداف

 لزنأ امم مكحت ال ىلا هتيلهاج ىف - رطيسملاو مكاحلا وه مادام - نكي ال لالا سأرو

 ًالاوط الجر ناك الو . نيملسملا ةيقبك درب رمع لانف . ةينامب (ةشقأ) داربأ نيملسملا ىلع تعزو )١(
 تنأو هب ترزتلا ىذلا دربلا كل نيأ نم : هبوجتسي ىسرافلا نالس ماق دقف . دحاو درب هيفکب ال

 دهشف ٠ رمع نب هللا دبع هبا رمع ىدانف !؟ نيملسملا ةيقبك كلان ىذلا دربلا كيفكب ال لاوط لجر

 ! هل ةمزاللا ةوسكلا دجب نأ عيطتسيل صاخلا هدرب نع هيبأل لزانت هنأ هللا دبع
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 هل ةهجاوملا « ةقبطلل» ةصرفلا حيتب نأ نكمب ال . هناطلس نع لزانتي نأ نكمي ال - هللا
 ةيرلا قيرط نع - ىوقنت هل ةهجاوملا ةقبلهلا عدي نأ نكمب ال . هناطلس هبلست نأ

 .. «هلاصمل» ضرعتتو هتطاس نم دحخن تاعي رشت عرشتف - !٠ ةيطارقيدلا» و

 ! لالا سأر ناطلس مايقل « ةيمتح» ةجيتن هذه نأل ! نكمب ال

 ‹ اذكه لالا سأر نأل ةيمتح _ خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهرسفي اك _ تسيل یهو

 ىلا هللا ةنس نم اتيمتح دمتست اعاإو ! ناسنإلا نعو « سوفنلا» نع رظنلا فرصب

 ريسفتو ! توغاطلا مهكحم نأ دبالف « هللا لزنأ اب نوحي ال سانلا مادام هنإ : لوقت

 مرحي ىذلا هللا جىنم اومّكحب نأ اوبأ - ءدبلا ذنم - سانلا نأ ٠ ةيلامسأرلا ةلاح ىف كلذ

 نم ةليلق ةئف دي. ىف لاما لوادت مريو - اميتدانسو ةيلامسأرلا ىتماعد _ راكتحالاو ابرلا

 سانلا حبصأو ‹ مكحعيو كلي ىذلا وه حبصأو « توغاطلا ىرشتساف .. ءاينغألا
 ! كاكفلا « هتيمثح» نم نوكلمب ال هل نيدبعتسم

 . عجري نأ امإ : نيئيش دحأب الإ . طق سانلا دابعتسا نع توغاطلا اذه فكي نلو

 همدخت رخآ توغاط سانلا فقلتب وأ .. لالا سأر توغاط طقسيف هللا جهنم ىلإ سانلا

 .. لالا سأرل ةيضاق ةبرض هيجوت كلميف ةمناقلا فورظلا
 ! ةيلهاج اهنأل ! ديكأت لكب رحآلا رمألا وه ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف ثدح ىذلاو

 .. سانلا باقر فكالمقف و رخآ توغاط زفق

 مكحت ال ةيلهاج ىف رطيسملاو مكاحلا وه مادام _ ديدجلا توغاطلا اذه نکمب الو

 نأ هل ةهجاوملا ةقبطلل ةصرفلا حيتي نأو . هناطلس نع لزانتي نأ نكمي ال - هللا لزنأ ام
 نأ هئادعأل ةصرف - ةيطارقيدلاو ةيرحلاب - حيتي نأ نكمي ال . ناطلسلا كلذ هبلست

 . عيرشتلا ةطالس هوبلسب وأ « هتحلصم ١ دض اوعرشي

 ! طق كلذ ثدحم نل ! الك

 ىأ اهمسا وأ - ايراتيلوربلا اهمسا وأ لالا سأر اهمسا ءاوس - ةيروتاتكدلاف مت نمو

 تايرح سانلا ىلع ةيلهاجلا ءامس رطمت نلو . لوزي اضراع اّرمأ تسيل - رح ناونع
 ؟ كاذ وأ توغاطلا اذه لظ ىف ٠ تايطارقميدو
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 نم الع بترتب امو « ةيكلملا» ةلكشم ىه - خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا ةغلب _ ةلكشملاو

 . ةيسايس جئاتن

 تمادامو .. ةروص لكبو دح ريغب ةيدرفلا ةيكلملا. تحابأ دق لام ا سأر ةبروتاتكدف

 ادیور  اھدی یف مجتپ نأ ٠ ةيمتحلا» اهجناتنف - ةروص لكبو دح ريغب  اذكه

 _ ديازتم ناطلس وهو . ناطلسلا اذه ىلع ةظفاحلا ىلع لحعت نأ م . ناطلسلا - اًديور

 فعاضتت ةورلا لعجي - ةيلامسارلا ةبروتاتكدلا هيلع موقت ىذلا - ابرلاف - هتعيبطب
 وه اك “'راكتحالا ىلإ ةيانلا ىف ىدؤي مث بكرملا حبرلا باسحب « ةفعاضم افاعضأ »
 ماعت ٠ سانلا نم ةليلق ةئف دب ف تاطلسلا زكرتت م نمو . ىلامسأرلا ماعلا ف مويلا ثداح

 اهسفت نيبو اهنيب ايف ادج ملعتو .. ءابحأ مهو سانلا لاتغت اهنأ اهسفن نيبو منيب ايف اديج
 دهجو لاوما نم مہم بلس ام نودرتسي ۰ اہلع اوضقنال سانلا نيبو انیب ىلخ ول هنا
 ديالو .. مهحلاصم ةنايص لمك ىذلا عی رشتلاب مهسفنأ اونصح نأ دبالف . ءامدو قرعو

 ةزهجأ قيرط نع ٠ ةنايصلا هذه اب نوميقي ىلا ةيذيفنتلا ةوقلا مهيديأ ىف اوكلمب نأ مه
 ةيهلت قيرط نعو - ! منام ال - تاباصعلا قيرط نعف فكت مل نإف ٠ ةرات ةلودلا
 ! «تارسملا» و .. ةيثزجلا ةلادعلاو ٠ عفانملا ضعبب سانلا .

 ! ةيلاسأرلا لظ ىف تارسملا رثكأ ام

 ! ةيصخشلا « كتيرح» كلت ! ءاشت ام عنصا .. للحنو ةيحابإو صقرو تالفح

 كلتاقالع غص ! بغرت اك ّرعتو . بغرت اك سبلا . ناطلس الو كيلع دحأل جيرحت ال
 !! «ةيرحلا» لظ ىف شيعت تنأ .. كاوه ىلع ةيسنجلا

 ىلع هتوغاط مقبو ٠ لالا سأر زطيسي .. لئاسولا لكبو .. كلتو لئاسولا هذهبو

 ! سانلا باقر

 ١ ةيمتحلا» امتجيتنف اذكه تمادامو ! ةتبلا ةيدرفلا ةيكلملا عنمت ايراتيلوربلا ةيروتاتكدو
 دجوي ال مادام هنإ ! سانلا نم عزتنيو ةمكاحلا ةطلسلا دي ىف هلك ناطلسلا عمجتي نأ

 الإ ىنأت الو ٠ ةلودلا قيرط نع ىأت زبخلا ةمقل تمادام .. هسفنل اًئيش كلي صخش

 اًعيرس امنع ثیدحلل نورطضم انه انکلو ٠ دعب ايف ىداصتقالا داسفلا ىف راكتحالاو ابرلا نع ثدحتن )1(

 . بسحف ةسايسلا ىف امهراثآ نايبل
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 ! زبخلا ةمقل لجأ نم ةلودلل الذتسم درفلا نوكي نأ ةيمتحلا ةجيتنلاف ٠ اهقيرط نع

 ضرعتيس هنأل اہناطلس نم دع نأ كلمب الو . اهدي ىف هتوق نأل اهضراعي نأ كلم ال

 اعروو اقتو ادج اًبيط ايراتيلورلا ةيروتاتكد لظ ىف مكاحلا وکی نأ یوتسیو . عوجلل

 اشحو وأ < ةطلسال هك التما ءانثأ ىئ مک اح لک نع ایراتیلورلا فحص لوقت اک (!!)

 ىوتسي .. ناطلسلا هنع لوزي وأ تومي نأ دعب فحصلا هنع لوقت اک اتئاح امر اًحافس

 ىف انإو . مكاحلا «صخش» ىف ةنماك تسيل ةيروتاتكدلاف .. كلذو اذه نوكي نأ

 نم سائلا نامرحو ٠ اهلك ةيكلملا ةزايع _ اهدحو - ةلودلا مايق ىف , هتاذ ماظنلا ساسأ

 ! زبخلا ةمقلب ممباقر لذتستف .. اهقيرط نع الإ توقلل قتيرط لك

 .. عيطقلا .. سانلا «تررح» انأ - كش الو - ايراتيلوربلا ةي روتاتكد تمعز دقل

 ةلذملا تضرفف تداع اهنكلو | من .زبخلا ةمقل لجأ نم لالا سأرو عاطقإلل ةلذملا نم

 عاطقإلا نم «هتررح» ىذلا عيطقلا تاذ ىلع .. زبخلا ةمقل لجأ نم ةلذملا .. اهتاذ

 .. توغاطلا لكش الإ ريغتي مل : لذتسملا ديسلا الإ رمألا ةقيقح یف ریغتی ملف . ةيلامسأرلاو

 ! توغاطلل اذيبع  اًدبأ ةيلهاج لا ىف مه اك - سانلا یتبو

 ! لالا سأر ةيروتاتكد اهمدقت ىلا تارسملا سفن

 « كتيرح» اا ! ءاشت ام عنصا كلذ ف .. للحتو ةيحاباو صقرو تالافح

 ! ةيصخشلا

 یفیقحلا عفنلا نم ۰ نم ءىش كالتو ةي روتاتكدلا هذه لظ یف ` سالا دی ی عقی الکھو

 ! « طاسبئالا» نم ءىشو . ةيئزحلا ةلادعلا نم نم ءىشو ٠ هيف كشال ىذلا

 ةيهلتب كلتو ةيروتاتكدلا هذه موقت ٠ سانلا ىديأ ىف طقاستي ىذلا تاتفلا اذمو

 ىلا ةليلقلا ةئفلا _ توغاطلا باحصأ ايب ! ةيرشبلا هتدهش توغاط فلعأ نع سانلا

 . روجفلا ةجرد ىلإ عتمدت  ناطلسلا كلمت

 لالا نم - عباصألا ىلع انايحأ نودعي - سانلا نم رفن كلم ةيلامسأرلا توغاط ىف

 هروصت نعو ماقرالا هدع نع زجعت ام  رجافلا - اهفرتو ةايحلا جهابمو ةطلسلاو

 سيئر اولتقي نأ - رجافلا م اطلس لع . ةعانصلا ١ لولم » مه كئلوأ . ماهفألا

 ! جيجض الب ةيضقلا رمت نأ ىلع اولمعيو ةلودلا
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 - ناطلسلا كلمن ىتلا ةليلقلا ةئفلا عتمتت « ايراتيلوربلا ساب موقي ىذلا توغاطلا فو

 عزوي « رقفلا » ايب .. ضرألا ف حاتم معن یصقأب ہہ یعویشلا « بزا » ءاضعأ یهو

 ! ريهاملا ىلع ةيوسلاب

 رت ىلا ءاوضألا طيلستب _ كلتو ةيروتاتكدلا هذه ىف - مالعإلا لئاسو موقت م
 ةيربلا م اعم ءافخإب موقت هتاذ تقولا فو .. عيطقلا دي ىف طقاستملا تاتفلا ىلع < نويعلا

 « ةحابتسم ةمناس ىلإ مهليوحت ةميرج .. عيطقلا كلذ قح ىف بكترت ىلا ةعشبلا

 ! ناسنالا ةمارك نمو «ناسنإلا قوقح» نم مہنامرحو

 ! خيراتلل ىلهاحجلا ريسفتلا ررقب اك ‹ ىمتحلا «روطتلا» وه كاذو اذه نوکیو
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 .. داصتقالا ىف

 . عمتجملل ىسايسلا عضولا ىف اهرثأو « ةيكلملا» ةلأسم ىلإ انرشأ قباسلا بابلا ىف

 قطنملا اذه عباتن نأ ديرن امو ! هتاذ ىلهاجلا قطنملا ظافلأ اهفصو ىف ذختن اننإ : انلقو

 نم ةدحاو ةقلح ذخأي ىرحألاب وأ « ةجيتنلاو ببسلا بلقي وهف .. هريكفت ةقيرط ىف

 عضولا رسفي هنإ . ةيرشبلا ةايحلا عقاو ىف ىعيبطلا اهلسلست نع اهعطقيو « ةلسلسلا

 ىداصتقالا عضولا رسفي نأ - هتيلهاج ىف - ىبأب هنكلو . ةيداصتقالا ةروصلاب ىسايسلا
 - خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا ىف _ ناسنإلا نأ كلذ .. ركفي امو دقتعي امو «ناسنإلاب» هتاذ

 : ناسنإلل اعبت ىداصتقالا عضولا سيلو ٠ ىداصتقالا حضولل عبت

 مه ىنغ ال ةدودحم تاقالع نوميقي مهارن سانلا هلوازي ىذلا ىعاتجالا جاتنإلا ىف »

 ددحب ىذلا وه ةيداملا ةايحلا ىف جاتنإلا بولسأف .. ميتدارإ نع ةلقتسم ىهو « اهنع

 ىذلا وه سانلا روعش سيل . ةايحلا ىف ةيونعملاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص
 . [سکرام لراک] « مهرعاشم نيعي ىذلا وه مهدوجو نا لب < مهدوجو نيعب

 روصتلا اذه ىف ام رادقم « روصتلا داسف نع ثدحتن نحنو « لبق نم انيب دقو
 اذه نأ ركنيو ء ةلعافلا هتيباجبإو ناسنإلا ةميق لفغي ذإ ٠ داسفلا نم ىلهاجلا
 وزعي ىلا « ةلآلا» عرتخا ىذلا وه - هل ةعفادلا هقاوشأو هيف ةنماكلا هتابغرب - ناسنإإلا
 . ىسايسو ىعاټجاو ىداصتقا روطت لك خيراتلل ىداملا ريسفتلا املإ

 دلخم رودي نكي مل اهلك ةايحلا بيلاسأ ىف اًروطت ثدحت _ اهعارتخا دعب _ ةلآلا نوو
 اذه نأب ىداملا ريسفتلا ةلوق رربت ال اهنكلو . ةقيقح .. اهعارتخا ىلع مدقأ نيح اهعرتخم

 تقو هلمكأب اًروظنم نكي مل ىذلا - روطتلا اذهف . ناسنإلا ةدارإ نع لقتسم روطتلا

 امتاعافتراب ٠ اهتاذ ةيرشبلا ةعيبطلا قفو الإ ىرجب نأ نكمي ال - ةلآلا عارتحا

 طق هل قيرط الو < اهتاينحنمو ةيرشبلا سفنلا بورد عم ريسي نأ دبالو . اهتاضافخاو

 لالخ نمو . سفنلا قيرط نع اًمئاد لمعي امنإو ! ءاوملا ف لمعي ال هنأل ! اهجراحخ نم
 ! سفنلا
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 لقعب كسي ىذلا وه ىدام عفاد كانه نكي م .. ةرثاطلا ناسنإلا عرتخا نيح

 نأ مدقلا ىف لغوملا مدقلا ىرشبلا قوشلا ناك امنإ ! ةرئاطلا عرتحخا : هل لوقيو ناسنإلا

 رهظ ىح ةيئادبلا تالواحلا نم ريثك ىف لثمن ىذلا قوشلا كلذ .. رويطلاك وجلا ىف ريطي
 اذه قيقحت نم هنكمت هفراعمو ناسنالا تامولعم تحبصأ نيح « ةيملعلا هتروص ىف

 نم لاقتنالا ةعرس ىف ةيرشبلا ةبغرلا كلذ بناج ىلا ناكو . ةيملع ةروص ىف قوشلا

 لواحي م . ةباد بكري م . ىرجلاب ىادبلا اميدؤي ٠ ةيرطف ةبغر ىهو . ناكم ىلإ ناكم
 .. خوراصلا عارتخا م .. ةرئاطلا عارتخا ىلإ ةلواحلا هرجتو .. ةعيرس ةادأ عارتخا

 ماسلاو برملا ىف .. عمتحلا ى ًالئاه اًروطت تثدحأ لعفلاب ةرئاطلا تعرتخا نيحو

 . ءاوسلا ىلع

 اهتابغرو «ةيرشبلا سفنلا» ريغ اًقبرط كلس له !؟ روطتلا ثدح فيك نكلو
 ؟ كلذ لع . نأ هل ىّنأو ؟ اهتانحنمو امبوردو اهقاوشأو

 .. ةرئاطلا هتلهس ىذلا سانلا طالتحاب دئاقعلاو راكفألاو تاراضحلا تطلتحخا دقل

 ةيرشبلا هتلواح مدقلا ىف لغوم ميدق مأ ؟ سانلا ىلع ةرئاطلا هتضرف ديدج رمأ كلذ لهف
 .. تايناكمإلا اه تحيتأ نيح ربكأ ةروصب مويلا هتلواح مث < ىلوألا ةطيسبلا اتاودأب

 ! اديب امتدجوأ ىلا تايناكمالا

 - ىرخأ تاراضح ىلع تاراضحلا ضعب ةرطيس نم ةرئاطلا مادختسا نكم دقو

 نم دهاوش هل مأ ؟ ةرثاطلا هتثدحأ ديدج رمأ كلذ لهف . برحلا قيرط نع - اهثانفإ وأ

 ؟ خيراتلا قاعا

 هتعنص ام لك نكلو .. لاحم لك ىف ةيرشبلا تايناكمإ نم ةرثاطلا تداز دقل اقح ٠
 ىلإ ليبسلا دجت ال انأل ةنماك تناك تابغر قيقحتو تايناكمإلا ةدايز وه ةقيقحلا ىف
 ةنماك ةروصب « لبق نم «ناسنالا» ىف نکی م ایش ءیشنت م انكلو .. ذيفنتلا

 ! رومألا روصتي نأ ىداملا ريسفتلل ولع اك اًدیدج اًتاسنإ ءیشنت ملو .. ةرهاظ وأ

 ناسنإلا رسفن الو « هلالخ نم داصتقالا رسفن «ناسنإلا» ىلإ اًمئاد دوعن انه نمو

 ۰ ! داصتقالا لالخ نم
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 ؟اهجماتن امو؟نوكت فيك.داصتقالا ايند ىف ىسيئرلا عوضوملا ىه «ةيكلملا» ةيضقو
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 ةيمتح روص لالح نم ‹ خيراتلا راوطأل ةيمتح اًروص مسرب وهف ىداملا ريسفتلا اماف

 .. هذه هترتف ی » هذه هتعشب یف هذه هئدابب مالسإالا روهظ ىف اهفيز اندجو ةرف

 ! خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهعضي ىلا « ةيمتحلا» تارربملا نم دحاو رربم ريغب

 هريرحن ىلإ ىدؤت ةيمتح ةيداصتقا فورظ تناك الو ررحتلاب بلاط قيقرلا ال

 . نورق ةعبسب مالسإلا دعب ابوروأ ىف ثدح اک

 ‹ اهريرحت ىلإ ىدؤت ةيمتح ةيداصتقا فورظ تناك الو « ررحتلاب تبلاط ةأرملا الو

 ىقحو < كلا ف رشابملا فرصتلا قحو « كلما یقحو <« ةلقتسملا اسیصخش اہئاطعإو

 رشع عساتلا نرقلا ىف الإ ةأرملل ابوروأ اهحنمت مل قوقح ىهو .. قالطلا قحو جاوزلا

 ىلع ماقلا مكحلا ناطلس وأ ةليبقلا ناطلس نم .. ررحتلاب تبلاط «ريهاملا» الو

 موهفم مايق ىلإو .. ررحتلا اذه ىلإ ىدؤت ةيمتح ةيداصتقا فورظ تماق الو « ءارهألا

 نرقلا ىف الإ هرهاظم ضعب ىلإ ابوروأ ءىفت مل لاملاو مكحلا ةسايس ىف ةدجلا لك ديدج
 ! نيكلاملا ريغو نيكلاملا نيب ةيماد تاعارص دعب « نيرشعلا نرقلاو رشع عماتلا

 .. نوثشلا هذه لك ىن ىمتح دحاو ءىش كانه نكي مل

 نيتيعاطقإللا نيتلودلا ىف اًسأر ةيعويشلا مايق ىف ةيمتحلا هذه فيز اندجو ىرحأ ةرمو

 تناك ىلا ارتلجنا ايب « نيصلا مب ايسور : ةيعانصلا ةيحانلا ىف رحأتلا دشأ نيترحأتملا

 ! مولا ىح ةيلامأر لازت ال ىعانصلا اهمدقتل ايف ةيعويشلا مايق منحت ةيمتحلا

 ةيلهاحلا ىف اهتذحأ ىلا اهتروص ةيكلملا ذحأت نأ محلا نم نکي مف . . نذإو

 یھ امعتاو . . ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ف مآ لالا سار ةيروتاتكد ى. ءاوس 4 ةثيدحلا

 ! «ءاوهألا»

 . عاطقإلا مايقب لبق نم تحم ةيلهاج لظ ىب ةيلامأرلا تماق ابوروأ ىف
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 ىهو لبق نم عاطقإلا اهيلع ماق ىتلا ةيلهاجلا ةدعاقلا سفن ىلع موقت ةيلامسأرلاو
 . ليبس لكبو .. دح ريغب كلقلا ةيرح

 . طقف لاقب نأ نكمي ام لك امنإو .. اًمتح نكي مل كلذب ةيبوروألا ةيلهاجلا حامسو
 ةيَجح هل تسيل نكلو . عقاولا رمألا ةوق هلف . لعفلاب ثدح ىذلا وه اذه نأ وه
 .. هررت

 ! نايغطلا رربي نأ نكمي ءىش الف

 كسي ىتلا «ةروصلا » روطت وه ٠ ةيلامأرلا ةياهاجلا ىف « روطت » نم ثدح ام لكو
 عثصملل مهدبعتسي راصف ٠ ضرألل لبق نم مهدبعتسي ناك . سانلا باقرب توغاطلا اب
 ةيدوبعلا ةعيبط كلذكو « رهوجلا ثيح نم ةدحاو نايغطلا ةعيبط نكلو . لالا سرو
 . نيدبعتسملاو نيلذتسملا بناج نم

 انكلو ٠ ةيداصتقالا ةروصلا ىف ضرألا ةعيبط نع فلتخت لالا سأر « ةعيبط» و

 . ناطاسلاو كلقلاو ةزايحلا ةبغر ىف انع فلتخن ال

 ..امترادإل لاما ىلإ تجاتحا ةلآلا تدلو نيح

 نييلامسأر ىلإ ضرألا كالم لوحتي نأ - رمألا ءىداب ىف - لهسلا نم نكي ملو
 باحصأ ناك دقلو . ةيرشبلا سفنلا ىلع اهكح اه ةداعلاو فلإلا نأل . نييعانص
 لورق ةرحخ كلذ ف مهو 4 ناطلسلاو لالا ا كوزوح ىلا ةقيرطلا ىل نينئمطم عاطقإللا

 افرع تراصف « نينسلا تائم اهقبطو عاطقإلا توغاط اهعنص « ديلاقت» و ٠ ةيلاوتم

 ! هللا جهنم نع اديعب .. هل سانلا عايصناب نكلو ٠ ةيتاذ ةيمتحم ١ل < ر اس

 ضرألا كالم قيرط ريغ رح قيرط نم لالا ىلع لوصحلا نم دبال ناكو

 مايق نكي ملو . ةثشانلا ةيلامسأرلا تايلمعلا ضارقإل - دوهيلا - نوبارملا مدقت انهو

 رجف ذنم معانص هذه دوهيلاف . ةيلامسأرلا اهتأشنأ ةديدج ةيلمع ضارقإلاب نيبارملا
 ةاروتلا ف كلذ نع هللا مهاب دقو . مدلا یر مهقورع ف یر ابرلاو 1 خيراتلا

 ! ناكم لك ىف ةيوبرلا ةيلهاجلا مهعم نورشني ضرألا ف اورشتناو . اوني ملف



 مه تلاق وأ . مهسفنأل اولاقف “«ابرب عبتال كيخأل» : ةاروتلا مه تلاق

 حانج الف دوہیلا ريغ «نويمألا» امأ . ابرب حبت ال.. یدوہلل یعی « كيحخأل » - مہتاوهش

 : لیبس لکب مهءامد صتغ نأ كيلع

 ! “" «ليبس نييمألا ىف انيلع سيل اولاق مهن :ًاب كلذ »

 ضرتقملل ناک اک . هابرو هنيد نمضي نأ رتا یدوہیلا یارملل ديال تاکو

 .. شحافلا جبرا ىلع لوصحملا ةبغرب ءديلا نم ةللامسأرلا تمستا انه نسو . كلذ

 . ليبس نوه

 ! ةيداصتقا الو ةيعرات ةيمتح كلذ نكي لو

 ‹ نيلومملا نواعت ىلع ةيلامسأرلا مايق نم عني قالطإلا ىلع عنام ىأ كانه نكي مف

ملا ريب ىذلا اسلا لالا نوکلم يوروألا ا ف امو راجل لاکو
 ا . ا

 . هللا دبعت ال ىلا ةيلهاحجلا فارحنا ! فارعالا اغاو .. ةيمتحلا تسيل ىهف
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 ةثراكلا ءدب كلذ ناكو .. داصتقالا تايلمع ىن ابرلا مادختسا ةيلهاجلا تحابأ

 - تسيل داصتقالا نوئش نأ نيبن نأ كلذ لبق ديرن انكلو . ليلق دعب نيبنس اک « ةيمتحلا»

 .. مہتايونعمو سانلا قالخأ نع اهعبنم ف ةاصفنم - خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا اهرسفي اک

 شفغلاب كلذ لبق _ تحمس ‹ هللا جمل ةفلاخ « ابرلاب تحمس ىلا ةيلهاجلاف

 .. ةيلامسأرلا لظ ىف هب تحمسف تداع م .. عاطقالا لظ ى بلاو بلسلاو بصغلاو

 ! دادتما درحم

 لباقم < هلك هدهج دفنتسي ىح ضرألا ىف حالفلا ليغشتب تحمس ىتلا ةيلهاجلاو

 . ٠١ ةيآ ۲١ حاحصإ ؛ نيیوال (۱)

 . [۷۵] نارمع لآ ةروس (۲)
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 .. هدهج دفنتسي ىح عنصملا ىف لماعلا ليغشتب تحمس ىلا امتاذ ىه ٠ فافكلا ةمقل

 . فافكلا لباقم

 ةيلهاج لا ىف لبق نم اًدوجوم نكب مل اًدحاو «اًقلخ» ةيلامسأرلا ثدحتست مل ! الك
 ۰ . دادتما درم ىه امنإ .. ةيبوروألا

 ةروصب ةفعاضملا فاعضألا ىلإ ريصي - هتعيبط اذكه - ابرلا نأ رمألا ف ام لك

 دي ىلع ةيعاطقإلا ةياهاج لا « تايقالخأ» لك تديازت من نمو ٠ ضرألا حابرأ نم عرسأ
 ! طوبهاو ةعانشلا ىف تديازت .. ةيلامسأرلا

 . نايغطل نايغط نم ى .. «رصن» ىلا ؛رصن» نم اهقيرط ىف ةيلامسأرلا تضمو

 . قيرطلا ىف ةضراعم لك قحس ىلع اهتردقو ٠ اہتوارض تدازف اہتایناکما ملعلا دعاسو

 ! ةيداصتقا الو ةيحنرات ةيمتح كلذ نكي ملو

 ىلع  ىرخأ ةريثك رومأ ىف اهفارعلاو ابتيلهاج مغر - موقت ابوروأ ىف لامشلا لودف
 «ايمتح» الئاح اودجب ملف .. هوذفنو كلذ اودارأ كانه سانلا نأل ٠ ةينواعتلا ةيلامسأرلا

 ىف لالا سأر نوي نأ مباع ضرفب وأ ٠ نواعتلا نيبو مهيب لوحي لالا سأر ةعيبط ىف

 ۰ ءامد كافس عشب ًالوغ مہدیأ

 ! فارحإلا امنإو .. ةيمتحلا تسيل

 لاومألا سوءر نأ ىلإ ٠ ديازتملا ىملعلا مدقتلاو ٠ ديازخملا ةيلامسأرلا مخضت ىدأو

 ةريغصلا لاومألا سوءر نم - ةيملعلا اهتايناكماإب - حبرلا ىلع ردقأ تراص ةريبكلا

 ! تاراكتحا ىلإ ةيانلا ف تدأ ٠ تاداحتا ىف اهعم لوحخدلا ىلإ اترطضا وأ ! ابتلكأف

 ٠ اًدحاو اًداحا نؤكتو ٠ ام ةعانص ىف ةلماعلا لاومألا سوءر لك لحادتت نيحف .

 ىلع رخآ لام سأر ؤرجم الو ٠ هدحو ةعانصلا هذه اًركتح ةرورضلاب داحتالا اذه حبصي

 . هراكتحال ايتو هيف صصخت ىذلا ناديملا ىف هتسفانم

 ىف - لعفلاب نكمأ دق نواعتلا نأ اكف ! ةيداصتقا الو ةييرات ةيمتح هذه نكت ملو
 ٠ ةهباشتملا تاسسؤملا نيب كانه كللذك نكمأ دقف ٠ دارفألا نيب - ابوروأ ىف لامشلا لود

 ةبسنلاب راعسألا ىف مكحتلاو راكتحالل ال - ةينواعتلا اهاومأ سوءرب  تنواعتف

 .. نوكلتسملا مه ميتاذب مهو نيمهاسملا عيمجل حابرألا قيقحتل امنإو ٠ كلبتسملل
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 مادام ةدحاو ةجيتنلاف ‹ راعسألا عفر نم ررض ال وأ « راعسألا عفر ىف نذإ ةحلصم الف

 ( ! نيكلهتسملا مهتاذب مه نومهاسملا

 . جاتنإلا ضئاف فيرصت نم دبال حبصأو .. جاتنإلا سدكتو تاعانصلا تدازو

 قاوسألا نمضت ىكل «ىلايربمإلا » عسوتلاو راعتسالا ىلإ ةيلامسأرلا لودلا تعس انه نمو

 . جاتنإلا ضئافل

 .. ةيداصتقاو ةيعرات ةيمتح هذه نأ خيراتلل ىداملا ربسفتلا لوقيو

 ىفامورلا راعتسالا ريسفت اف الاو .. جاتنإلا ضئافو ةيلامسأرلا نم ًاشني ل راعتسالاف

 ىلهاج عمتحم لك - ىلهاجلا عمتجملل ةفرحنم ةوهش راعتسالا اإ ؟ خيراتلا ىف ريهشلا

 . ناطلسلاو ةوقلا هدب ف دیش

 وه هفيرصتل «ىمتحلا» ديحولا قيرطلا سيل .. ىرخأ ةهج نم جاتنإالا ضئافو

 . راعتسالا

 دوجو مدعب ليفك ًالصأ هجاتنإ نع فكلاو . هفيرصتب ةليفك - ةيعيبطلا - ةراجتلاف
 ! فيرصتلا ىلإ «ءىجلي» ىذلا ضئافلا

 ىلا ةيلهاج لا لظ ىف ىرحألاب وأ .. ةيلامسأرلا لظ ىف تايمتح تناك هذه لك امنإو

 ءىش ال هنأل ةيمتح تحبصأ ىلا ‹ اهجناتن لكب كلذ دعب تحمسو « ةيلامسأرلاب تحمس

 . نايغطلا ىف ديزملا نم اهعنميو اهمؤقب

 هجناتن ىلإ ىدؤي الو « فارعالا اذه مقي نأ نكمملا نم ناك ةوطحخ ةوطخو
 . هللا .جىنم اوعبتاو « اودارأ ام ريغ سانلا دارأ ول « ةيمتحلا»

 . ٠“ ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مہلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو »

 . عيمجلا نم ةيكللا تعزف .. ىرخألا الالتخا ةيلهاجلا تلتحا مث

 ملو . ضرألا ىف داسفلا ببس ىه ةيدرفلا ةيكلملا نأ - اتلاهج ىف - الإ ليخ دقل
 وه هحالصإ ىغبني ىذلا نأو . «ناسنالا» وه دسف دق ناك ىذلا نأ _ الاهم كردت

 )١( فارعألا ةروس ]۹١[ .
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 ةقبقح فرعيف ٠ هللا جىنم ىلع هرمأ مقتسي ىح حلصي ال ناسنإلا نأو .. ! «ناسناإلا»
 . ةايحلاو نوكلا نم : هزکرم فرعیو ۰ هتاقاطو هتانوکم ةقيقحو ٠ هسفن

 ١ عنصي ىذلا وه داصتقالا نأ نظت خي راتلل ىلهاجلا اهريسفت بسح - اہنا
 ف رمألا دعب مو ؛ هسفن ءاقلث نم ناسنإلا حلص دقف داصتقالا حلصأ اذا هنأو ! ناسئالا

 اذه بسح _ اهاضتقمب ةايحلا ريست ىتلا ةيلآلا ةيمتحلا نأل .. «لحخدتلا» ىلإ ةجاح
 ةيكلملا عزنت نيح .. هلك نوكلا حلصنيو .. ةيلآ ةروصب ةيمتحلا جئاتنلا بترتس  ريسفتلا

 ! ةيلهاج ةقاح ناك امناو ! «اًملع» كلذ نكي ملو

 نم ٠ هاج «لعف در» لك تام لمح .. ةيلامسأرلاو عاطقإلا ةعاشبل لعف در ناك
 ةقيرطو ٠ سفنلا تانوكمب لهجلا هيلإ افاضم .. نونحلا سوهنلاو فرطتلاو . عافدنالا
 . سائلا م اهلماعتو ٠ نوكلاو ةايحلا حم اهلماعت

 ةايح نم اًدحاو اعزج نوكي نأ ىلع ديزي ال ةيتاذلا هتيمهأ تناك اًبأ داصتقالا نإ
 رصنعلا وه الو ٠ اهلك ةايحلا سيل هنكلو . عن ٠ ارثؤمو . معن ًاليصأ اعزج . ناسنإللا
 . ةايحلا ىف رثؤملا دحاولا

 نايكلا ةيقب باسح ىلع - هيف غلابما ماتهالا اذه ةثيدحلا ةيلهاجلا هتطعأ نيحو
 ناسنإلا ةايح ىف تثدحأ دقف [ ىعربشلا قرشلا وأ ىلامسأرلا برغلا ىف ءاوس] - ىفاسنإلا
 ىلع - هلوحتو ء ةيالا ىف هاذ «ناسنإلا» عايض اهلقأ سيل ٠ ةمخض تاللالتحا

 سپياقممب موقت الو ٠ ةداملا ملاع ىف جتنت ام ردقب موقت ٠ ةجتنم ةلآ ىلإ رکا
 . ناسنالا

 باوبألا یف هنم فرط نع ملکتنس ىذلا  لماشلا لالتحالا اذه ىلإ ةفاضأالابو

 ىذلا صاخلا لحلا ناف - [نيسنجلا تاقالع ىو < قالحألا ینو عاقجالا ف ] ةيلاتلا

 يلا هرامن تۇي م < ةنبلا ةيدرفلا ةيكلملا تعزن نيح ٠ ةثيدحلا ةيلهاحلا هيلا « تدتها»

 ! معنلا حاتفم هنأ نونظي مهو نييلهاجلا دلخب تراد

 عزاتلا .. ةنولجم ةمواقم ةيرشبلا ةرطفلا ةمواقب ةفرحنملا ةيلهابلا هذه تماق دقل
 كلقلا بح نأ تبثتل ًالیوط «! ايملع» ًالادج تلداجو . . ىدرفلا كلقلا هان اهرعاشم

 ىف ًاليصأ سيل ٠ ىلامأرلاو ىعاطقإلا عمتحلا نم ثاريم وه امنإو  ةيرطف ةعزل سيلا
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 اهشاقن ىف تبهذ عانقإلا ليلق مالكلا اذه نوكي نأ تيشح ال .. لب . ناسنالا نایک

 ! هروذج نم لدجلا مست اهلعل ! ةرطف ناسنإلل نأ ًالصأ تقنف ٠ دعبأ ةوطحخ

 تاعزن ريغب دلو ناسنإلا نأ _ مهريغ نوريثكو زاجنإو سكرام لاق اك  تمعزو

  روذبلا هذه هيف رذب ىذلا وه « عمتحملا» امنإو . كلقلا ىلإ ةعزن ريغب تاذلابو ٠ ةيرطف

 . ةيرشبلا ءاقشإ ىف ببسلا اهنأل اهعالتقا نم دبال ىتلا _ ةثيبخلا

 ملص اذامل : ةشقانملا ىف رطخب نأ دبال ىذلا لاؤسلا اذه نويلهاجلا ءالؤه شقاني و

 ریغ رخآ ءیش وہ لح + عنص ام عنص یذلا « عمتجلا» اذه وه امو ؟ كلذ « عمتجلا»

 . ريغ صئاصحخو تافص هل نوكت دقو ! درفلا نع افلتخم ممتجلا نوکی دق معن ؟ « ناسنألا »

 ؟ «ناسنإألا» ريغ ءىش وه له نكلو .. درفلا اهب زيمتب ىلا صئاصخلاو تافصلا

 ضرفي ىعمحجلا نايكلا نأ نم م.اکردو سکرام همعزپ امم ۲ الدج - ملستلا عمو

 ةدارإ الو هنم ىعو نود ثئابنللاو تابيطلا هسفن ىف عرزيو اضرف درفلا ىلع هسفن

 ىذلا نف ٠ كلذ لكب ًالدج ملستلا عم [مداقلا بابلا ىف ةروطسألا هذه شقاننس]
 سنج وه ما  «ايناسنإ » اًعومحم سيل ؟ عومحماو ؟ طقف درفلا وه «ناسنإللا» نآ معز

 !؟ ناسنالا ینب ریغ رحا

 ىف ةيدرفلا ةيكمملا اوعلتقب نأ نولواحب مهو لاؤسلا اذه نويلهاخا شقاني مل ! الك
 انإو . ةيدرفلا ةيكلملا فرعي نكي مل ىادبلا ناسنإلا نأ اومعز امناو ! « درفلا» سفن
 اعاشم هلك جاتنإلاو ٠ عيمجلا نيب ةعاشم - ! اه دوجو ال ىتلا - جاتنإلا تاودأ تناك

 ىلإ سانلا ىعسف ٠ ةعارزلا تفشتكا نيح طقف ةيكللا تفرع امنإو . كلذك عيمجلا نيب

 ةلحرم ىف ٠ نوجتني نيذلا سانلا ةيكلمو .. جاتنإلا تاودأ ةيكلمو ٠ ضرألا ةيكلم

 ! ةيلامسأرلا ةلحرم مث ٠ عاطقإلا ةلحرم مت « قرلا

 ! باوصلا ىلإ نييلهاجلا ءالؤه درل ىنكي ناك « قطنملا» نم ليلقو

 ؟ لوألا ىئادبلا دهعلا ىف كالتمالل ًالباق ناك ءىش ىأ

 ىلع -_ مدختست اهنإ ؟اهكلمي نمل اهعفن ام ؟ نيكس ةئيه ىلع ةنونسملا رجحلا ةعطق

 اذهو ! نانسألاو رفاظألا هيف حلفت مل اذإ ءىينلا محللا نم ةعطق عطقل - رثكألا
 نتي هنإف موقلا ةجاح نع ضاف اذإ هنإ ؟ كلمي فيك  كمسلا وأ - هتاذ محللا

 +! ظفع فیکو زجحب اذالف . لکالل اًسلاص دوعب الو ۰ دسفيو
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 ناسنالا نأل ال . . كلمت ام كانه سيل هنأل اهساسأ نم ةلطاب انه كللملا ةيلمع نإ

 ف طق موقب نكي م عازتلا نأ نييلهاجلا ءالؤف تبث لهف ..الاو .. كلملا عزاون نم لاح

 ؟ قالطإلا ىلع ءىش ةيكلم ىلع ىنادبلا عمتحملا اذه

 لمجأ ابحاص اهاري ٠ اهنيعب «ةأرما» ةبكلم ىلع ىشحولا عارتلا منيب روثي نكي ملأ

 ىلع هتوقب لدي اًهراف تف وأ ةليبقلا خيش وه نكيلو .. هسفنل اهزجتحيف ٠ عقوأو

 ؟ نيرخآلا

 نود «اهکلتمب هسأر ف ةدحاو ةشيرب ولو ٠ هسفن «زيمب ١ ةليبقلا خیش نکي 1

 ؟ اهسبلي نأ هريغ ىلع مرحيو ٠ نيرحآلا

 ردق ىلع ا« ةيدرف» ةيكلمو .. « ةيكلم» انکلو . . من . ةهفات تايكلم تناك دقل

 . هوکلمتب نأ منكم فوه ام ردق ىلعو .. ىادبلا دهعلا كلذ ىف سانلا تايوتسم

 ميتايناكمإ تراصو ٠ «ةيسفنلا» ةيحانلا نم اًجرضن رثكأ اوراصف .. اوقترا الف

 اوکلمت 5 سوا فاط: لع «اوکلمت م .. دم سو ١ ةيملعلا 0 مہر دقو رکا « ةيداملا »

 . جاتنألا تاوداو سرالا

 .. اوفرحلا م

 متایوتسم دودح لبق نم لوکلمتب ایناک دقف .. اوکلمت مہنأل مهفارعنا نکی م

 .. ةيملعلاو ةيداملاو ةيسشنلا

 ! جاتنإالا تاوداو ضرالا ةيكلم اوفرع نيح مهفارعلا ءدب نكي مل م

 .. ةي رشبلا مدق ميدق فارعلالا امنا

 مبجأ ىلعو .. ةليبقلا ةسائر ىلع نوعزانتيو .. ةأرما ةيكلم ىلع نوعزانتي اوناك نيحف

 هلك اذه نومسحب مم .. نيرحخآلا ىلع زيمتيو هسأر اب نيزي ىلا «ةشيرلا » كلي ىذلا وه

 ساللا كلمتت « ةوهش» ناك ! افارعا كلذ ناك .. ناطلسلا هلف بلغ نم ؛ دسحلا ةوقب

 ! فارعالا ىه ةيرشبلا ءدب ذنم «ةوهشلا» و .. مهسفنأ مييلع كلمتف

 ةدحاولا ةروصلا وه ناك الو .. ةيمتح ةوق ̀ تقو ىأ ىف فارعنالا نكي مو

 .. ةي رشبلل



 ءاوس لادتعالا حقي اک ٠ مقي ۰ یرشب « لاټحا»  تقو یأ ف - فارحنالا اغا

 . ءاوسب

 ىدهلا دادعتسا اهتايط ىف لمحت ىلا ٠ امتاذ ةيرشبلا ةرطفلا ىلإ كاذو اذه عجرمو

 ىذلا « هيجوتلا » بسح .. لادتعالا لبقتت اک فارحالا ليقتتو ٠ لالضلا دادعتساو

 7إ هيلا دصقت ىذلا «هاجتالا» و « هلانت

 ةيدرفلا ةيكلملا نإ لوقت ىتلاو ٠ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا اهمعز ىتلا ةروطسألاف نذإو

 ىه .. فارحالا ببس ىه ةيكللا «هذه» ناو ٠ ةعارزلا فاشتك اب _ طقف _ تأدب

 ! «ناسنالا» ةعيبط فرعت ال ةلهاج ةيلهاج ةروطسأ

 ىلإ اقيرط - اهتاذ ف - نكت ملو ‹ هلك خيراتلا لالخ ةيدرفلا ةيكلملا تدجو دقو

 طاشنو ءانب رصنع نوكيف ريخلا قيرط ىف هجوي ٠ ادام اًعضو تناك امنإ .. لالضلا

 .. ريمدتو قيوعتو ا عع نوكيف رشلا قیرط ف هجويو < مدقتو

 یف لبق نم انیب اک ] ةيلامسأرلاو عاطقإلا ىلإ - امتح - ةيدؤم ةيدرفلا ةيكلملا نكت ملو

 اًقرط ةيكلملا ذختت ىلا ةوهشلا .. «ةوهشلا» وه كلذ لا ىدأ ىذلا ااو [ لصفلا اذه

 ! نامزألا مدقأ ذنم ةيرشبلا فارحلا نكي .. انهو . ميلع لواطتلاو سانلا دابعتسا ىلإ

 نماك داسفلا نأب اهنم انظ - ةتبلا ةيدرفلا ةيكلملا عزنت ةيسكراملا ةيلهاجل لا تماق الف

 ةجيتنلا تناك اذاف - ةيلهاجلا ابوروأ ىف شيعي ناك ىذلا «ناسنإلا» ىف سيلو « ايف

 ؟ نامزلا نم نرق فصن ىف ةبرجتلا هذم ةيلمعلا

 !؟ ةيدرفلا ةيكلملا تعزن نيح ةيسكراملا ةيلهاحلا الع تضق له ناطلسلا « ةوهش»

 دعب س قیا ؛هیعز و نع ملک ا ا ا

 ىذلا لهاجلا «ناسنالا» كلذ ىف ی فارحالا قبو ةيدرفلا للا تلیزآ دقل

 )١( ةيناسئالا سفللا ف تاسارد » رظنا « .
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 ناطلسلل - زبلا ةمقلب - مهتلذتساو مہنايك سانلا تبلس ىلا ٠ هتاذ ماظنلا ةي روتاتكد وأ

 ! تاطلس نم اهمديأ ىف زكري امو «ةلودلا» ىف لثمتملا رئاحلا

 .. ةيلهاجلا هذه ف جودزم لالثحخا هنا

 ةقيقحل اهامهإو ٠ هلك ناسنالا نايك ىلع ىداصتقالا رصنعلا اميلغت ىف لالتحا

 طاشن لك لمشت امناو ٠ هدحو داصتقالا لمشت ال ىلا ٠ ةليصألا « ةلماشلا» ناسنإلا
 قيمع هلك ًاليصأ .. حورلا طاشنو لقعلا طاشنو دسجلا طاشن - ناسنإلا هب موقي

 .. ةلاصالا

 منصت اك ةروص ىأ ىفو دح ريغب اهتحاباب ءاوس .. اهتاذ كلقلا ةقيرط ىف لالتحخاو
 « لقألا ىلع أدبلا ثيح نم ] ةيعويشلا تعنص اك ةتبلا امئاغلإب وأ ٠ ةيبرغلا ةيلامسأرلا
 مجارتت نأ ٠ ةيرشبلا ةرطفلا عقاو ٠ عقاولا طغض تحت ترطضا دق تناك نإو

 تحابأو ةيدرفلا ةيكلملا ضعب تحابأف ٠ ةينيئيللا ةيسكراملا نع ةمساح ةيساسأ تاوطح
 لوقي اك اهلشف تبث نأ دعب عرازملل ةيعاملا ةيكللا ىغلتس اًدغ اهلعلو روجألا توافت
 . [ ! فوشورخ

 نيذه نوكب نأ دبال - ىدتبن نأ ةلاضلا ةيرشبلا هذه ديرت نيح - جالعلاو

 حيحصتب الإ نالالتخالا ناذه ححصب الو .. رحآلا نود [يأل سيلو ٠ اعم نيلالتخالا
 . اهم اقثبنا ىلا ةدعاقلا

 ٠ ةيعويشلا ةقاح ىضقت اك ةتبلا عزنت الف .. كلقلا ةقيرط لعب نأ ىغبني جالعلا
 . ءاقمحلا ةيلامسارلا معنصت اک ةروص یا فو دح رغب حابت الو

 ٠ ةيرشبلا ةايح ىف داصتقالا ناكم - معقاولا ملاع ىف - لّدعب نأ كلذك ىغبنيو

 ىف داصتقالا عضوي امنإو ٠ ةيداصتقالاو ةيداملا عقلا لالخ نم اهلك ةايحلل رظني الف

 ۰ هتایظنتل اهجومو هيلع اًنمیهم لب < هبناج ىلإ عضویو - مخضت الب - حیحصلا هناكم

 ٠ امباسح نم ةينيورادلا ةيلهاجلا هتفذح ىذلا ليصألا هنايك ٠ ناسنإلل ىحورلا نايكلا

 .. ناويحلا ملاع ىلإ ناسنالا طوبه نم ناك ام ناكف

 ! هللا جنم ىلإ سانلا دوعي نأ _ ةطاسبب - ىغبني
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 . عامتجالا ىف

 .. عامجالا ملع هسردي ىذلا ىسيئرلا عوضوملا ىه عمتحلاو درفلا نيب ةقالعلا

 اترظن ف تلتحا كلذكف ٠ داصتقالاو ةسايسلا ىف ةثيدحلا ةيلهاحملا تلتحا اكو

 ةسايسلا نأ كلذ عقاولا ملاع ی ةرظنلا هذه قیبطت یو <« عمتجماو درفلا نيب ةقالعلل

 .. طابترا قٹوأ ضعبب ب اھضعب طہترت ةقيقحلا ف عاهجالاو داصتقالاو

 عم اهلعافت نآلا ىرنسو « ةسايسلاو داصتقالا نيب لماكلا لعافتلا لبق نم انيأر دقو

 ممري ىذلا وه داصتقالا نأ نم « ةيداملا ةيلهاحلا هارت ىذلا ساسألا ىلع ال .. عاتجالا

 ما اهلك اہنآ ساس ىلع نکلو . ىرحأ ةيحان نم ةسايسلاو 6 ةيح ان نم عمتحا ةروص

 ' «ناسنإلا» وه ... دحوم طبارتم نايك نع ردصت اهنأل ةطبارتم ٠ ىناسنالا دوجولل
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 درفلا نيب ةقالعلا روصت ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا لالتحا ىلإ انحلأ ةقباس ةراشإ ىفو

 نادقف نم لصألا ىف ةعبانلاو .. ةيرشبلا سفنلل اهروصت لالتحا نم ةئشانلا < عمتحلاو

 .. ةيلهاج لا روصت ىف عمتجلا امإو درفلا امإ

 هټاذ لعح یح هزاربپ ف غلابتو هنایک زرت درفلا ىلع موقت قلا ةيعا مجالا مظنلاف

 . ةروص ةيأ ىفو دح ريغب ءاشي اك كلي .. هل ولحم ام عنصي ! ساسم اهسعي ال ةسدقم
 هلع جر نا ممتجملل سیل ۰ ءاشي اک هدیلاقتو أو هدئاقعو هراکفأا غوصيو

 هل نوکت قح یأبو ؟ عمتحما اف ‹« باوص اذهو طخ اذه : هل لوقي نأ هل سیل

 ؟ درفلا ىلع ةياصولا ٠

 )١( ةيناسنإلا سفنلا ىف تاسارد» رظنا ٠ «ةجودزم ةعيبط» لصف .
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 لاحم ةيصخشلا ةيرحلاو .. هل ولحي ام عنصي ب هلإ لكف م نمو ! «هلالا» وه درفلا نإ

 ! نيعمجأ ةمالل حوتفم

 هلعجت ىح هزاربإ ف غلابتو ٠ هناك ىرخألا ىه زربت ٠ عمتحجلا ىلع موقت ىلا مظنلاو
 نأ هل تح ال . كلم نأ هل قحب ال .. نايك الو هل ةسادق ال درفلاو ؛ سدقملا نايكلا وه
 ٠ عمتحجلا لمع ىلع ضرتعي نأ هل قم ال . هدیلاقتو هقالخأو هدئاقعو هراکفأ غوصب
 ؟ عمتحلا ىلع ةياصولا هل نوكت قح ىأبو ؟ درفلا اف , باوص وأ ًأطحخ هنأب هفصي وأ

 عضاخلا دبعلا وه درفلاو .. هل ولحم ام حصي م نمو ! «هلالا» وه ممتا نإ

 ! ناطلسلل

 !! «ةيملع» سسأ ىلع موقي هنأ نيماظنلا نم لك معزيو

 ٠ معزلا اذه هيلع موقي ىذلا « معلا » داسف وأ < معزلا اذه داسف ىلع لدأ سیلو

 لیکن . . ءاقتلا الو مهافت الو حلص انیب موقی ال « امامت نالباقتم ناعضو ابنا نم

 ذهو .. نيئطاخ انوكي نأ دبال اميل وأ اهدحأ نإ ؟ نیحیحص تقولا تاذ ی نانوکی

 ! ةقيقحلا یھ

 . ةضهلا رصع ذنم ابوروأ باصأ ىذلا « روطتلا» نم سدقملا درفلا ةروطسأ تماق

 لك طغضي عشب طغض تحت عقت - ىطسولا نورقلا ةيلهاج ىف - ابوروأ تناك دقل

 . ناسنالا نایک

 كلمي ال «ناسنإلاف» . سانلا لهاك ىلع الذم اًناطلس ناضرفي نيدلا لاجرو ةسينكلا
 نهاكلا قيرط نع كلذ نوكي نأ ىغبني امنإو .. اًرشابم ًالاصتا هقلام لصتي نأ
 دي ىلع هيلإ « لست » نأ یغبني ىغبني ااو ةرشابم هللا نم ناسنإلا اهطاني ال ةرفغملاو ! سيسقلا وأ

 هالوتي نیح الا هلوعفم لؤ الو < مي ال ةئيطخلاب _ هلل _ فارتعالاو ! سیسق وأ نهاک

 مم رشابملا ىدرفلا هنايكب قتلي نأ ىف هقحو ناسنإلا نيب لاحم اذكهو ! سيسق وأ نهاک
 س

 . هللا

 .. سانلا لهاك ىلع رخآ لمح فارشألاو

 « راجحألا ر هذه ىلع مقي لقثلاو .. لقثو نزو م نيذلا ممتحلا ف مهدحو مهف
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 تقولا ف هيلعو ٠ هل قوقح ال ىذلا بعشلا .. بعشلا عومجم ام نوكتي ىتلا ةيمدآلا
 . تابجاولا عیمج هتاذ

 ىعاطقإلاف ٠ ايقيقح اكلم اًئش كلم ال . نايك هل سيل بعشلا اذه نم « درفلا» و

 لماعتي ال ! قالطالا ىلع ءىش عم رشابملا هنايكب لماعتي ال درفلاو . ديحولا كلاملا وه

 ناو همدقي نأ كلي ىذلا ىعاطقإلا قيرط نع الإ هفرعت ال ةلودلاف . ةلودلا عم

 درفلا نيب ىعاطقإلا موق مم نمو . دوجولا كلذ ىغلي وأ اًدوجو هل لعجي نأو ٠ هرحخؤي

 عم ةرشابملا هتقالعو درفلا نيب سيسقلاو نهاكلا موقي اك « ةلودلا عم ةرشابملا هتقالعو

 . هللا

 ىأ الو . ءاضقلا تاناض الو شيعلا تاناض الو . اه دوجو ال ةيسايسلا قوقحلاو

 . تاناض

 - ابروأ ف تماق ىلا ةيلهاجلا هتروصب - هتاذ ىعاطقإلا ماظنلاف كلذ قوفو

 زكتري امنإو - ةدايسلا بحاص ىعاطقالا درفلا ادع اف - درفلا ةيصخش ىلع زکترپ ال

 متا ةعوبطم ةروص اه امنإو ٠ زيمتم لقتسم ىدرف نايك اه سيل دارفألا نم عومج ىلع

 درفو بهذي درف .. نينسلا تاثم ذم ريغتت مل فبرلا ىف ةنسآ ةدكار ةايحلاف .. ريغتي الق

 وهو < هدوجوب درفلا سحب ال م نمو ! ءى الو بهاذلا بهذي ال انأکو ۰ ءیجی
 - اہ اًیعاو اناا ال اھ عضخحب ىتلا ٠ ديلاقتلاو فرعلا ءازإ ةلماكلا ةيباسلا هذه سراب

 . نوحاطلا ىف قلعملا روثلاك ايلآ اًعوضحخ نكلو - امئادأ ىف ةزيمتملا هتيصخش هل نوكتف

 ماعلاب اھک اکتحا دعب ‹ ابوروأ ىف طاشنلا ثعبنا نسآلا دوكرلا اذه نمو

 سلدنألاو برغملا ىف ةيمالسإلا تاعماجلا ىفو ٠ ةرات ةيبيلصلا بورحلا ف <« ىمالسالا

 . تاوملا ىف ةايحلا تبدف .. ىرحخأ ةرات

 . لاقثأ نم هتحت نوحزري ام مهلهاك نع اوحيزي نأ سانلا ىلع ناكو

 . نيدلا لاجرو .. ةسينكلا وه هنوحزحزي اوأدب لقث لوأ

 هاب مک ىذلا ربجتملا اهمإو ةسينكلا نم اًبرهم «ةعيبطلا ةدابع» تلخد انهو

 ! طيسو الب ةرشابم دوبعملاو دباعلا ايف قتلي ةديدج «ةدابع» ةماقاإل ةلواعو ٠ سانلا
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 انرشأ اك كانه سيلف ! خيراتلا رربن نأ نود خيراتلا عيتتن لاحلا ةعيبطب انه نحنو

 .. ةعيبطلا ةدابع ىلإ ةسينكلا هلإ نم لوحتلا اذه « ىملع» الو « يطنم» رربم - لبق نم

 اوذحخأ نيح سانلا ىلع ناك دقو .. ليلدلا لمحي ال فرحنم ىنادجو برهم وه امن إو

 ةديدج ةملآ اوقلخب نأ ال « قتحلا هللا ةدابع ىلإ اودوعي نأ فيزملا ةسينكلا ناطلس نوحزي

 . هللا نود نم اهنودبعي ةفيزم

 .. فارشألا ةقبط نم هلمشي اب عاطقإلا لقث نوعيزي اوذحأ م

 ىلع عاطقإلا لاجرو ةيكلملاب تحاطأ ىتلا ةروثلا هذه عاج ةيسنرفلا ةروثلا تناكو

 ! باقرلا عطقو ةلصقملا ! ةيسنرفلا ةقيرطلا ىلع وأ ! ةيبوروألا ةقيرطلا
 .. هنايكب سحم ٠ درفلا» ًادبو

 ىلع هنایكب سحب نأ هل عقوتب نکی م - هللا فرعت ال ىلا ةيلهاجلا هذه یف - هنکلو

 . ءادتها

 رادأ امنإو . نهاكلا ةطاسو ريغب هقلاخم رشابملا لاصتالا ىلإ عسي مل - ًالثم - هنإ

 ! «هلإ» و .. نيسيسقو ةنهك نم هلمحت ام لكب ةسينكلل هرهظ

 ‹ ةيقاب ةميق اذ اهنم ناك ام ىريف « هعمتم ىف ةيراسلا ديلاقتلا زرفي نأ لواحب ملو

 هرهظ رادأ امنإو - ءادألا اذه ىف ةزيمتملا ةيصخشلا هل نوكتف - ناميإ نع هئادأب موقيف

 ™ نأ دبال .. دئاب ءىش اا لع هرصع فف ديلاقتلاو قالحألا ةعومحم

 قلطنيل ءىش لك یتلي - هجايه ىف ناک دقل .. ةنونحما هترو یف لقعتی م اذکهو

*# #%*% % 

 .. ناينب نم ناك ام ةيقب ىلع ىتأ ىذلا ىعانصلا بالقنالا ناك مث

 .. هيف ء یش لک ی ٠ مرتجا ةروص ف الماك اّریغت بالقنالا اذه ثدحأ دقل

 .. ناسنإلا « ةيدرف» ىلع زيكرتلا ىف لماوعلا مهأ نم ًالماع ناكو

 ةنيدملا ىف اونكسو . نيطبارتم الو نيفراعتم ريغ .. ىدارف فيرلا نم لاملا ءاج دقل
 ىلا طباورلا مهنيب موقت ال نكلو . هدحو لمعلا ةلامز ىف الإ نوقتلي ال .. ىدارف كلذك
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 مهطبرت ٠ نونواعتم ٠ نوفراعتم سانلا ثيح « فيرلا ىف هيخأو حالفلا نيب موقت تناك

 نم مہنايك دحوت ىتلا ةكرتشملا ديلاقتلاو .. لاصتالا ماودو راوجلاو ةرهاصملاو ةبارقلا

 . راكفألاو رعاشملاب نيفراعتم نوقتليف لحخادلا

 نيحزانلا لالا نم لوألا ليجلا ناك دقف ..رسأ الب ىدارف كللذك اوءاج مہنإ لب

 وأ اونثمطب ىح مهرسأ مهعم نورضحب الف ةبدلا ىف قيرطلا نوسسحتب فيرا نم

 دعب اوطبتري م نيذلا بازعلا نابشلا نم مهمظعم ناكر و . هيف لوشبعی ىذلا وحلا لا

 .. جاوزلا طابرب

 .. ىعمجلا طابرلاب سحأ ام ثك ةزيمتملا هتيدرفب ةنيدملا ىف ناسنإ لك سحأ اذكهو

 .. ةأرملا تلمع م

 . لجرال عبات درحم . لالقتسا الو نایک الو هل دوجو ال الم لبق نم تناک دقل

 یف رکفت ال یھف .. ءیش لکو .. ایرکفو ایسفنو ایعاټجاو ایداصتقا هقیرط نع شيعت
 ا ام عمتجملا نوئش ىئ رکفت الو . اهجوز وأ اہیخأ وأ اہہآ رکفب امنا و ۰ اھرکفب اھرومآ

 ةرولبم ةزهاج رومألا الإ لقني ىذلا لجرلا قیرط نعف ترکف ناو - ؟ هل امو یه

 فرصتت الو ارشابم اكلم كلمت ال اإ من . اهل وأ امتاناعم ىف ىه كراشت ال « ةيبتنم

 ااو - ! ایوروا یف ىطسولا روصعلا ةيلهاج ىف تناك اذكه _ كلما اذه ىف اهسفنب

 ام رثكأ اميلع قّيضت ٠ ةنيعم ديلاقت ىف شيعت ىهو .. فرصتيو كلمي ىذلا وه لجرلا
 برشتت یهو . رومألا نم ريثك ىف لجرلا نود اهدحو الع قّيضت وا ٠ لجرلا ىلع قيضت
 . رودقم ردق امنأ ىلع ةطحلاس وأ ةيضار اهشيعتو ٠ ىعو الب ديلاقتلا هذه

 ! بالقنا اهسفن یف ثدح تلغتشا الف

 هيف فرصتت نأ عيطتست < الماك « اًرشابم ۰ ایقيقح اكلم هکلمت لام اھدب یف راص
 . ءاشت اک

 بأ ىلع لقألا ىلع ههل یا لع نکیل نإ تا وأ لجرلا عم تلماعتو

 یوتسم ىلإ لصي نأ « لواحم » اًتئاک تراص اعاو ۰ هل نایک ال یذلا عباتلا كلذ دعت مل
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 .. لبق نم دوجو اه نكي م تلا «اہتیدرف» تزرب كلذ لک یو

 ! كلذك لافطألا لغتشاو

 كرع نم اهنوبستكي ٠ ةزيمتم «ةيدرف» راغصلا ءالؤه - اًديور اًديور . تزربو
 .. مهيديأ ف لصحتت ىنلا ةليلقلا ةلمعلا نمو ٠ مهتلوفط ذنم مه لمعلا

 ! ةيدرفلا ىزيمتم «ادارفأ ١ عيمجلا راصو
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 .. رطح لئاه فارحلا ةيدرفلا هذه ىف ناك دقل

 منافذ ىف ةيدرفلا نوكت نأ اًمتح سيلف .. لاحملا ةعيبطب اًمتح كلذ نكي ملو

 لظ ىف تدلو انأل تفرحنا انكلو . ملسلا ناسنإلا نايك نم ليصأ ءزج ىهف .. ةفرحنم
 نايكلا مادعنال نزاوتم ريغ فينع لعف در كلذك اهنألو . هللا جهنم نع ةفرحنملا ةيلهاجلا
 .. نورق ةدع عاطقإلا هأشنأ ىذلا ىدرفلا

 ىذلا ٠ ىوسلا اهقيرط ريغ نم «ةررحتملا» ةلقتسملا متيدرف اًعيمج ءالؤه قاذ دقل

 قوقحلاب ساسحإلا ىف اتزاوت - ةزيمتلا ةيتاذلاب ساسحإلا عم - مه نمضي ناك
 . مازتلالاو ةيرحلاو ٠ تاعبتلاو

 قالحألاو نيدلا نم نوللحتب اًموق - اًديور اًديور - اوناك ددجلا ةنيدملا ناكسف
 ؛ اهتحبحيو ةنيدملا «ةيرح» ىلإ فيرلا ىف فينعلا تبكلا نم لاقتنالا ريثأتب ١ ديلاقتلاو

 هتثب ىذلا ناسنإلل ىناويحلا ريسفتلا ريثأتبو ؛ نيدلا نم مئادلا ىجيردتلا خالسنالا ريثأتبو
 دوجو ريثأتبو ؛ ديورف هثب ىذلا كولسلل ىسنج لا ريسفتلا ريثأتبو ؛ سوفنلا ىف ةينيورادلا
 لحلا ىلإ أجليف . ةئيطنلا نم همصعت رسأ الب - بابشلا نس ىف - ةوقلا هرافلا بابشلا
 .. ءاغب ةروص ىف ةنبدملا همدقت ىذلا صيحرلا

 . فارحلا ىلع ةيدرفلا هذه ىتتست تناك - اتيدرفب اًديور ديور سحت ىهو - ةأرماو
 لضانت تذحأ امتيتاذب تسحأ الف . ءىش لك ىف .. نايكلا مادعنا ةلاح نم ةجراخ ىهف
 نيدلا ميطحت ىلإ ىعست تاذلاب تذحأو .. مزال ريغ وأ اًمزال .. ديق لك مطحتل

 لجإلا اهمدختسا .. «ررحتلا» ةكرعم ىف اهدض تمدخّتسا األ ديلاقتلاو قالحألاو
 قالحألاو نيدلا نم ًاللحتم هتايح معقاو ف وه ناک ايب ۰ هتسفانم نع اهدصيل
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 ةيضار _ ترطضاو ٠ اتلاعإ نع - ىلهاجلا - لجرلا لكن نأ دعب اهنإ مت ! ديلاقتلاو
 نم اهعني ديق اهقالخأ نأ - لاوحألا نم ريثك ىف _ تدجو « لمعت نأ - ةهراك وأ
 الإ لمعلا ةصرف اه حيتي ال ٠ هدنع لمعت ىذلا ناويحلا _ ىلهاجلا _ لجرلاف . بسكتلا

 «ةاواسملاب» بلاطت تناك دقف كلذ قوفو . ناويحلا لجرلا هبلطي ام اهسفن نم هل حيتت نأ

 كلذ نيب نمو .. ءىش لك ىف ةاواسملا مث .. رمألا لوأ ىف رجألا ىف ةاواسملا ! لجرلا عم

 ! قالطنالاو ةيحابإلاو للحتلا ىف ةاواسما

 . «نييمألا» رمدي نأ ديري ىذلا رك املا ىدوهيلا هيجوتلا ناك اعم ةأرلاو لجرلا ءاروو

 دوجولا وه سنجلاو . هل ىنعم ال ديق قالحألا نأ : م.اکردو دیورفو سکرام هیجوت

 . ".. ليبسلا وه طالتحخالاو . ىرشبلا

 .. عینش رمدم لالما ٿدحو

 دعب ملف ! هتاذ سنجلا طباور لب < ةرسألا طباورو < ممتحلا طباور تمطحت دقل

 فطاوعلاب ةأرماو لجر نيب طبري اًطابر - ! قالحألا نع ىتح رظنلا فرصب - سنجل ا
 مطقنت ٠ ةمونم دسج ةظحل حبصأ امنإو .. ةكرتشملا رعاشملاو ٠ دمألا ةليوطلا ةدتمملا

 «فطاوعلا» ترتعاو . ناوهشلا دسحلا ىعاود ىلع ددجتتو « ناويحلا ةوهش عابشإب

 شيعت ال ةسوم ةضيرم « ةيكيتنامور ١» < قالحألا نع رظنلا فرصب نح «رعاشملا» و

 مه تحوأ كلذك .. ناوهشلا دسجلا اذهو ٠ ناويحلا اذه وه عقاولا امنإو . « عقاولا» ىف

 ف « هییراوح» و «هذیمالت» نم هریغو ۰ ديورف دي ىلع اهدادتماو ٠ ةينيورادلا ةيلهاجلا
 ! نادیم لک

 ! هللا اهقلخ اك ةأرماو الجر ادوعب مف .. لك ةأرملاو لجرلا نايك دسفو

 طباورو ةرسألا طباور هسفن ىف تفعضو ةيعاتجالا هطباور دقف دقو - لجرلا امأف
 ٠ ةجتنم ةلآ .. ناسنإلا ىلإ هنم ةلآلا ىلإ برقأ «اًئيش» حبصأ دقف - ! هتاذ سنحلا
 لماش فده الب ٠ ةظحل ةظحل ةايحلا شيعت اعاو .. ست وأ ركفت داکت ال انکلو

 ىحلا هنايك تبكي ىذلا یداملا جاتنإالا نم غرف اذإ م ! ناسنإلا « ةيناسنإب» ىعو الو

 قلطنا لمعلا هب ىدؤي ىذلا ىلآلا « بولسألا» ببسب - هيف حورلا ةعاعشإ سمطيو

 )١( «ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك رظنا .
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 نيفدهلا نيذه ىلإ هرظن ف ةايحلا لوحتتو .. ناويحلا عفاود عيشي ةطباه ةيناويح ىف
 . ناوی اک قالطناو .. ةلالاك جاتنإ : نيبيرقلا

 . كلذك لحخادلا نم ابترطف تدسف دقف ةأرملا امأو

 ىلإ هقيرط ىف ثلاث سنج » ناونعب مارهألا ةديرج ىف ءىطاشلا تنب ةروتكدلا تبتك

 . « روهظلا

 ىدحاب ةبيبط ىل ةقيدص ةرايزل دحألا ةلطع ىف بهذأ نأ فورظلا تءاش ١..

 - بتكلا راد ىف ةيبرعلا ىدربلا قاروأ نيب هانيضق قهرم عوبسأ دعب  «انیف» یحاوض

 نيح ىجع دشأ ناك اه . ةرايزلا كلت لثل تقو بسنأ وه دحألا موي نأ بسحأ تنكو

 فلطل ىف ىتداق مم . اهرشقت« سطاطب ١ اهدي فو ۰ ةلجعم اهنيب باب یتقیدص یل تحتف

 . كانه انسلجم ذحخأنل اهخبطم ىلإ

 ١ ةلئاق ىنتردتباف . ةشهد نم هب ترعش ام اع بغي ملو :

 ! دحألا موي خبطملا ىف ةبيبط : رظنملا اذه نيعقوتت تنك ام»

 عب خبطلاب كلاغتشا امأو هتمهف امرف دحألا موي لمعلا امأ : ةكحاض تلق»

 . هرظتنأ مل ام اذهف ٠ كتنهم قاهرإ نم هفرعأ ام

 وه دحألا ةلطع ىف لمعلاف باوصلا ىلإ برقأ تنکل تسڪع ول : تٽدرف»

 ف ىلاغتشا امأو . نيرت ثيح انه فقأ ىكل ةديحولا ىتصرف هنأ الول . اندنع برغتسلملا

 امناعتو اهيناعأ قلق ةلاحل جالعلا نم عون وه ذإ . ىننهم قاطن هب زواجتأ مل ىلعلف ٠ خبطلملا
 . ةماعلا لاعألاب تالغتشملا نم تايرحأ تاديس ىعم

 - ةيبرغلا ةأرملل ىعاتجالا عضولا رارقتسا عم - قلقلا اذه رس نع الأس الو»
 ءاسن نم ةعيلطلا ليج ىلع ةضورغفملا لاقتنالا بعاتمب هل ةلص ال قلقلا كلذ نأب تباجأ

 اجالا ءاملع هثودح عقوتي ديدج روطت ءدبب روعش ىدص وه امنإو ! قرشلا

 ٠ اہنايك ىف ءىطب ريغت نم اوظحل ا( كلذو « ةلماعلا ةأرملا ىف ايجولويبلاو ايجولويسفلاو

 نيب ديلاولا ف صقنلا دارطا نم تاءاصحإللا هتلجس ام الول رمألا لوأ هابتنالا رثي
 ةلماعلا ةأرملا صرخ كلذو ٠ ضح ىرايتخا صقنلا اذه نأ نونظملا ناكو . تالماعلا

 ىف رارقتسالاو ةجاحلا طغض تحت ٠ عاضرإلاو عضولاو لمحلا ءابعأ نم ففختلا ىلع

 ‹ ثالماعلا تاجوزلل ديلاولا صقن نأ تاءاصحالا ءارقتسا نم رهظ نكلو . لمعلا
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 نم ةعونم ىتش جذامن صحفبو . هجالع ىصعتسا مقع نع لب رايتخا نع هرثكأ نكي مل

 ءاملعلا اعد امن ٠ رهاظ ىوضع بيع ىلإ عجري ال بلاغلا ىف هنأ حضتا مقعلا تالاح

 ىهذلاو ىداملا اهفارصنال ةجيتن ةلماعلا ىئنألا نايك ىلع ءىراط ريغت ضارتفا ىلإ

 اشبشتو ۰ ءاوح ايندو ۰ ةمومألا لغاشم نع  دصق ريغ وأ دصق نع - ىىصعلاو

 . هلمع لادم ف هتکراشمو لجرلا ةاواسمب

 وهو ٠ فورعم ىعيبط نوناق ىلا - ايرظن - ضرغلا اذه ىف ءايحألا ءاملع دنتساو »

 ف تقلخ ىلا ىه ةمومألا ةفيظو نأ هيف نأ ايف هانعمو . «وضعلا ققلخت ةفيظولا » نأ

 ةمومألا ةفيظو نع ةأرلا فارصناب ايجردت رمضت نأ دبال ةثونألل ةزيم صئاصح ءاوح

 . «لجرلا ماع » هيمسل ايف اهجامدناو

 اذإو . اًرظتنم ناك ام دعبأ ىلإ هديؤت براجتلا اذإف . ضرفلا اذه ءاملعلا عبات م»

e?ٹل اٹ سنج ١ روهظ برق نع ظفحتلا نم ءىشٻ نورقم نانئمطا ف - ٰلونلعب  » 

 . ءاوح ةفيظول ةليوطلا ةسراملا اتخسر ىلا ةثونألا صئاصخ هيف رمضت

 . دلولا نيهتشيو مقعلا نم نرفني تالماعلا ةرثك نأ : انم .. تاضارتعا تراثو

 اه حيتيو ٠ لمعلا ف اهقح ىمحلو مألا ةلماعلاب فرتعي ثيدحلا عمتجما نا : امو
 ةارملا دهع نأ : اهنمو . لمعلا تابجاوو ةمومالا لغاوش نيب حمجلا ةصرف نوناقلا مکحب

 صئاصحخ رمع غلبي نيح ىلع ٠ لايجأ ةعضب ىدعتي ال ةصاخلا اهايند نم جورخلاب

 . باقحأو روهد نم ىصح ال ام اميف ةثونألا

 اًمئاد هطلاخم دلولل ةلماعلا ةجوزلا ءاتشا نأ : تاضارتعالا هذه ىلع درلا ناكو»
 . لمعلا لع ىف ابناكم ةنينأمط ىلع ءابعألا هذه رثأ نم قافشإلاو ٠ هئابعأ نم فوخلا

 . نوناقلا طغض تحت ٠ ةقيض دودح ى الإ متي الق مألا ةلماعلاب فارتعالا نإ م »
 ةأرملا دهع رصق امأو . تاهمألا ريغ ليضفتل متصرف لمعلا باحصأ دج ام رثكأ امو
 ىلإ داح هبنت هبحص دق - هب دهعلا برق ىلع - جورالا اذه نأب هيلع دریف ۰ جورخلاب
 ريثأت قمعل ٠ رييغتلا رداوبب لجع ام ٠ هب هبشتلا ىلع دينع رارصاو ٠ لجرلاب ةاواسملا

 . اهريمض ىف اهخوسر ةوقو ٠ ةأرملا باصعأ ىلع ةاواسملا ةركف

 ٠ ىنألا نايك ىلع ةئراطلا تاريغتلا نودصري عوضوملا اذهب نومتهملا لازي امو» -

 ٠ تالماعلا نيب مقعلا تالاحل ةيئاصحإإلا ماقرألا تالالد غلاب ماها ی نوئرقتسیو
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 . «ةمومألا ةفيظول ةصصخلا ءاضعألا رومضو ٠ نبللا بوضنل عاضرإلا نع زجعلاو

 كلذك اهب اوسحأ دقف .. لحنملا نافوطلا اذه ىف متيدرفب اوسحأ نيذلا لافطألا امأ

 . فارحنا ىلع
 تدقف دق ٠ رجتملاو عنصملا ىف ةأرملاو لجرلا ايف لمعي ىتلا ٠ ةمطحما ةرسلاف

 مہولق ف رذبیو ۰ طبارت ی لافطألاب كسم ناك ىذلا ىنادجولاو ىنطاعلا اهطابر
 سنحلا بادآ مهملعيو ريكفتلاو روعشلا ف نینزاوتم مېشنیو «ةدوملا » و « بحلا»

 دسج ةوهش حبصت الف ٠ لسنا اهقيرط نع ءى ىلا ةقالعا مارتحا ىلع مهشنیو

 شيعي ىذلا قدنفلاب هبشأ تيبلا راصو . نادجولا طابر .. مألا طابر ةرسألا تدقف

 نم» ةمومألاو ةوبألا ةفيظو نايدؤب «نافظوم» اقالع ىف امه امنأك ةأرماو لجر هيف

 «نيتورلا» الول .. هيلع موادب نأ هرسي الو ةساح الب هلمع فظوملا ىدؤي اك « رهاظلا

 ۲ مداخل » لن لع ةككفلا ةرسألا ف كوبرتب اوناک ء اوس . . دالرألا فرعا م نمو

 ! ءابآلاو تاهمألا نع ١ نيدرشملا » لافطألا نم مهريغ عم نضاحلا ىف وأ

 : «لیراک سسكلآأ » لوقب

 ةسردملاب ةرسألا بيردت هلادبتساب ةميسج ةطلغ ىرصعلا ع ہمتحا یکترا دقلو ١
 ىلإ فارصنالا نعطتسي ىح ٠ ةناضحلا رودل نمافطأ تاهمألا كرتت اذهو . امات ًالادبتسا
 ٠ ةينفلا وأ ةييدألا نهنياوه وأ ٠ نهذابم وأ ٠ ةيعاتجالا نهعماطم وأ ٠ نحلاعأ
 ! . لسكلا ىف نيتاقوأ نعيضي اذكهو . انيسلا رود دايترا وأ ٠ جديربلا بعلل وأ
 معتيف ٠ رابكلاب لفطلا امف لصتب ىلا امتاعاتجاو ةرسألا ةدحو ءافتحا نع تالوئسم
 ةريظح ىف اهرمع سفن نم ىرخأ عم أشنت ىلا ةريغصلا بالكلا نإ .. ةريثك اًرومأ منع
 . اميدلاو رثإ ىف ىضمت نأ عيطتست ىتلا ةرحلا بالکلاك ًالمتکم اومن ونت ال ۰ ةدحاو
 نيرخآلا لافطألا نم ةرهمج طسو نوشيعي نيذلا لافطألل ةبسنلاب كلذك لاحلاو
 ىجولويسفلا هطاشن لكشي لفطلا نأل . ءايكذأ نيدشار ةبحصب نوشيعي نيذلا كئلوأو
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 لافطألا نم ًاليلق الإ را هنأ ذإ . هطيحم ىف ةدوجوملا بلاوقلل اًقبط ىنطاعلاو ىلقعلاو

 غلبي ىكلو . لمتكم ريغ لظي هنإف ٠ ةسردملا ىف ةدحو درحم نوكي انيحو . هنس لثم ىف

 نم نوكتت ةددحم ةيعايجا ةعاج ماتهاو ٠ ةيبسن ةلزع ىلإ جاتحي هنإف ةلماكلا هتوق درفلا

 «٠ ةرسألا

 : ىكيرمألا فوسليفلا تنارويد لو لوقيو

 - حيحصلا ىنعملاب اًجاوز سيل [ ثيدحلا عمتجلا ىف ةأرملاو لجرلا] اهجاوز ناك الو »

 ‹ هيلع موقي ىذلا ساسألا هنادقفل دسفب هنإف - ةوبأ طابر ال ةيسنج ةلص هنأل

 ناجوزلا شكنيو . عونلا نعو ةايحلا نع هلاصفنال جاوزلا اذه تومي . ةايحلا تاموقمو

 ةيدرف ىلإ بحلا ىف ةدوجوملا ةيريغلا ىهتنتو . ناتلاصفنم ناتعطق اهنأك نيديحو |مميسفن ىف
 . ب... راسما طغض اعبي

 ةيرح نم ديزم ىلإ ىعست ةثشانلا «ةيزاوجربلا» تناك اهلك ءانثألا هذه ىو
 . « درفلا» .

 عو اہ نوقحسي نیيعاطقالا دي ف قبس امف - اهلك ةطلسلا تناك دقل

 عاضخإ ىف ةيتاذ ةحلصم تاذ ةثيهكو « ةيعاطقإ ةئيهك ةسينكلا مهرزاؤتو ‹ بعشلا
 معن ىفو « ةرمآلا.ةرطيسلا ناكم ىف «نيدلا لاجر» شيعيل « ىحورلا» اهناطلسل سانلا

 باحصأو نيفظوملا نم ةديدجلا ةقبطلا تدجو < وغلا ىف «ةنيدملا» تذحأ الف
 . عاطقإلا لاجرل ركتحم نالربلاف ! قوقح الب اهسفن تدجو . . نييلامسأرلا راغصو لاعألا
 عارصلا ًأادبو .. دوجو اه سيل « ىصخشلا » ىأرلا نع ريبعتلاو عاةجالاو لوقلا ةيرحو

 . عاطقإلا لاجر نم ادور اديور قوقحلا هذه صالختسال فينعلا

 . «درفلل» ررحتلا نم ديزم ىف لثمتي « ةيطارقيدلل» ديدج رصن موي لک یف ناکو

 )١( لوهجما كلذ ناسنالا» ٠ ص ۳۱۸ ۳۱۹ .

 ) )۲ص ٠ةفسلفلا جهابم» ۲٠١ .
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 ةيزاوجربلا « ةقبطلا» .. نبط عارص هنأ ىلع عارصلا روصي ىسكراملا ريسفتلا نإ
 یني س اًخیحص ناک نإ اذه نکلو . . زوجعلا ةيعاطقالا « ةقبطلا » عراصت ةئشانلا

 r لکل ةيدرف ةكرعم انا كوسح اوناك [ةنيدملا ناکس یأ 7 «نييزاوجربلا » ءالؤه نأ

 هنا سحیل 4 ىناذلا هدوجو تیل ؛ زيمتملا ىدرفلا هنایک نع ربعیل م درف لك ةكرعم

 . كاذو اذه اًعبت سيلو ٠ هتاذب مناق ناسنا

 دق ( درف» لک نأ اهانعم ناک < عاطقإلا نم عزتنت ةيرح لك ىأ . . دیدج رصن لکو,
 یف ایصخش وه هل ولحج ام عنصي , نأ عيطتسي راص هنأ ى .. . دیدج لاحم ىلا هتیرح تدتما
 . دیدج قاطن

 - اًررجت كلذك ناك امنإو ٠ هدحو ةسايسلا ناديم ىف «ررحتلا» اذه نکپ ملو
 ذيفنتلاو « عيرشتلا » تاناض هطوغ « دیلاقتلاو قالخألاو نيدلا نم اللغو

 .. «ةيصخشلا ةيرحلا» نم هفصوب . . ءاضقلاو

 ىلع - عاطقإلا نم ناطلسلا عارتنال ةيسايسلا اتكرعم ىف  ةيزاوجربلا تأکتا اذکھو

 , ناطلسلا نم دیزمو ررحتلا نم دیزم لإ ىعاسلا « ررحتملا » ىلطنلا ىدرفلا نايكلا

 ! هلا نود نم هسفن دبعو < اهلإ هسفن نم ناسنإلا ذختا ءانثألا كلت فو

 . ناديملا حاتجت ةيمانلا ةيلامأرلا تناك كلذ لظ ىو

 لئاسو لکب كل نأ یف « درف» لک ةیرح ىلع موقت یھف .. یدرف ساس ىلع هحاتجت

 ىف ةلثمتملا ةيمدآلا ةفاطلا لغتسي كلذكو . لالغتسا نم ءاشي امف هلام لغتسيو ٠ كلا
 . لاملا

 املك  لاحلا ةعيبطب - اولاقو .. « درفلا» ةيرح نع اًقينع اًعافد نويلامسأرلا عفادو
 «ةسادقلا» و . هل لفكت نأ ىغبني ىلا تايرحلاو . درفلا ناسنإلا قوقح ىف «ًاليمج»
 عضب نأ الو « هلاعأل « عمتحجلا» ضرعتي الأ ىف هقحو . ةايحلا ىف اهب عتمتي نأ ىغبني ىتلا
 ! دويقلا هلیبس یف

 -Laissez Faire «!رمب هعد . لمعي هعد» : هوعفر یذلا مهراعش اکو
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Laissez Passerلمعي « درفلا» عد : هانعم ناک دقف . هلک هاجنالا كلذل ًالخم  

 ! قئاوع الب رمی هعد .. زجاوح الب ءاشی ام

 ! دويقلا نم قالطئالل ةوعد تناك

 ‹ درفلا ةسادقو <« درفلا ةيرح نع ليق ىذلا هلک « لیمجملا» مالكلا اذه نکلو

 ىف لثمتملا توغاطلا هجول ! ناطيشلا هجول امناو ! هللا هجول نكي مل .. درفلا قوقحو

 - زجاوح الب رمت ال اش ام لمص نأ عيطتست ال ةيلامسأرلاف ! ةيلامسأرلا
 . دويقلا عيمج - نم ةقلطلا ةيدرفلا ةيرحلا هذه لظ ف الا

 خفنت نأ ىايغطلا امناطلس قیقعت لیبس ىف - ةيغاطلا ةيلامسأرلا هذه ىدل عنام الو

 هؤاسنو هلاجرو .. هدىلاقتو هقالحأو هلید . هلک عمتحما لحن ىح هذه «ةيريلا» ةوعد ىف

 نع « حبرلا نم ردق ربكأ صالختسا وه هلك اهمه ىذلا نأل . هفئاوطو هرسأو هلافطأو

 ٤ اه اخبر رثكأ عمتحلا لالحنا لعل لب ! زجاوح الب - رو - ءاشت ام - لمعت نأ قيرط

 ! تافعاضم حابرألا ىلع لوصحلاو « تاوهشلا ةراثإ ىف لالا لالغتسا حبتب هنأل

 نيفلؤمو ةذتاسأو سرادم تاذ « ةلماك ةفسلف ةيغاطلا ةيلامسأرلا تأشنأ اذكهو

 ديق لك ميطحنو قلطملا «ىدرفلا» ررحتلا ىلإ وعدت ٠ خلا ,.. نينانفو باتكو نييفحصو

 اًافو ءازج <  هميطحتو هکدب درفلا موقي نأ تقوا تاذ یف یغبنی یدو ‹ درفلا نایک

 .. نونانفلاو باتكلاو ‹ نويفحصلاو ءابدألاو « نوركفملاو ةفسالفلا ءالؤه فقي ملو
 .. ناسنإلا» ررحتيل هميطحت ىخبني ىذلا عمتجلا اذه ام : مهسفنأ اولأسيل اوفقب مل ء خلا

 درفال الماش «ناسنالا » سيلا ؟ ةبالا ىف «ايناسنإ» امت سيلا ؟وه ام ؟ « درفلا

 عاټجالا یف هتبغر نم : : درفلا ربمض نم اًتشان عمتحلا سيلأ ؟ تقولا تاذ ىف عمتجمللو

 شيعي فيكف .. عمتحلا اذه مطحتي نيحو !؟ مهيلإ ةجاحلاو « مهب سنألاو ‹ نیرخآلاب
 !؟ هيف شيعي ىذلا راطالا ام ؟ شيعي « نيا» ؟ درفلا

 .. نونانفلاو باتكلاو « نويفحصلاو ءابدألاو ‹ نوركفملاو ةفسالفلا ءالؤه لفغ مت

 توغاط نأ نع اولفغ .. هللا رون الو هللا جنب ىدتهت ال ءايمع ةيلهاج ىف مہنأل
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 لح دعب  ىعسي ال « ةفرحنملا ءارآلا هذه اوررقيل ماف حفني وهو ٠ رمدملا ةيلامسأرلا

 اذه دابعتسا وه ۾ هيلع .لصحو لعفلاب هلا < دحاو ءىشل الا - هلک عمتجما طباور

 .. ىنرق الو ةدوم الو « ىناسنإ طبار منيب عمجم ال نيذلا « دارفألا» نم رفانتملا تيتشلا

 ! تاوهشلا قيرط نع .. هماطخ نم توغاطلا هقوسي ٠ لّلضم
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 ىلع ًأشني «لعفلا در» ناك .. رمدملا كلذ اهحونج حنجت « ةيدرفلا» تناك نيحو
 .. «ةيعاملا» بناج .رحآلا بناجلا

 دمتسي امنا ! هدرفمب هل یڼعم الو هل دوجو ال درفلا نا لوقت تایرظن كانه تناک

 لوحي نأ هناكمإ ىف سيل لب « هقح نم سيلو « هيف شيعي ىذلا عمتجلا نم هنايك
 ! ىمتحلا .. هقيرط نع عمتجلا

 ىداملا ريسفتلاب ىلدب سکرامو .. ةيرشبلل ةايحلل « ىعمحلا » ررسفتلاب ىلدب ماكرد ناک
 عمتجناو ‹ عمتجملا فيكي ىذلا وه ىداصتقالا ساسألا نأ ةدعاق ىلع ملاقلا ٠ خيراقل
 .. درفلا ءىشني ىذلا وه

 : مياکرد لوقی

 تالاحلا نع انعيبط ىف فلتحت ةعاملا روعشب رمت ىلا ةيسفنلا تالاحلا نكلو ...»

 نع تاعالا ةيلقع فلتختو « رخآ سنج نم تاروصت ىهو <« درفلا روعشب رمت ىتلا
 . اهم ةصانلا اهنيناوق اهو « دارفألا ةيلقع

 راض جراخ دجوت ةيقيقح ءايشأ ةيعاتجالا ريكفتلاو كولسلا بورض نإ ...»

 . ٠ مهتايح تاظحل نم ةظحل لك ىف اه عوضنلا ىلع نوربجب نيذلا ٠ دارفألا

 جراخ متي [ةيعاتجالا رهاوظلا هنع ًأشنت ىدذلا] كرتشملا لمعلا اذه ناك ال نكلو»

 )١( عاجلا مع ف جملا دعاوق» ١ دمحم ديسلا روتكدلا ةعجارمو مساق دومحم روتكدلا ةمجرت بدوى 

 ص ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم ٠١ .

 . قباسلا ردصملا نم ۲۲ ص (۲)
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 ىدؤي هنإف ٠ ةيدرفلا رئامضلا نم ريبك ددعل ةجيتن هنأل كلذو ٠ انم درف لك روعش

 . ” ءانم درف ىأ ةدارإل عضخت ال ىتلاو ٠ انع ةجراخ دجوت ىتلا بورضلا

n. Jرصحنت [ ةيعايجالا ] رهارظلا هله اہ زاتمت ىلا ةيرهوجلا ةصاخلا تناک الف  

 هذه ةديلو تسيل اهنأ ىلع ًاليلد كلذ ناك ٠ دارفألا رئامض ىلع ىجراخ طغضب مايقلا ىف
 0 ءاضلا

 ۰ ر

 روعشلا ةيجراخلا ةيعايجالا ةرهاظلا محتقت فيك ذئنيح ءرملا ىريسو ... ... (

 , دارفالل ىلحخادلا

 : ناسنإلا ريسفت ف

 ةيعاتجالا تايلمعلا ةروص ددحم ىذلا وه ةيداملا ةايحلا ىف جاتنإلا بولسأف»

 . [سكرام] «ةايحلا ىف ةيونعملاو ةيسايسلاو

 ماظن لك هيلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجحنلا لدابت نم هبحاصي امو جاتنإلا»
 , [راجنإ] « یعاټجا

 هراکفأ الو هروعش ال ؛ زاجناو سکرام یأر یب یتاذ دوجو هل سیل هلک «ناسنالاف»

 نايك جراخ دجوي ىذلا ىداصتقالا عضولل ساكعنا درحم وه امنإو « ةيتاذلا هثعاوب الو

 ! ناسنإلا

 نإ ىب ٠ مهدوجو نيعي ىذلا وه سانلا روعش سيل .. مهتدارإ نع ةلقتسم ىهو « ابنع

 . [سكرام] « مهرعاشم نيعي ىذلا وه مهدوجو

 هنكلو ةيدرفلا رئايضلا نم ريبك ددع نم شنت ةيعاتجالا ةرهاظلا نأب انه رقب مباكرد نأ بيجعلا نم (1)

 ! درفلا نايك راكنإ ىف هيلع ةيلوتسم ةيبهذم ةوهشل + اهررقي ىلا ةقيقحلا هذه ىسني ام ناعرس
 ) )۲ص ۲١ .

 ) )۳ص ۱٩۹ .

 )( ص ٩٦ .
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 ىف الع ثحببلا زوجي ال ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل ةيئاهنلا بابسألا نإ »
 ًأرطت ىتلا تاريغتلا ىف امنإو ٠ نييلزألا لدعلاو ىتحلا ءارو میس ىفوأ ٠ سانلا لوقع
 . [رلجنا] « لدابتلاو جاتنإلا بولسأ ىلع

 «ناسنإلا» نع ثدحتي نيح خيراتلل ىداملا ريسفتلا نأ _ انه - مهلا نكلو
 درفلل روصتي الو .. «ةيعاجالا تايلمعلاب» اًمئاد لوغشم وهف . ادرف هنع ثدحتي ال

 . ةيعاتجالا تايلمعلا لالخ نم الإ ادوجو
 دبالو ! «ةقبط» ىف لثمتي نأ دبال وهف ..زاجناو سکرام یأر ىف هل دوجو ال درفلا

 هل ددحم ىذلا وه اهبلإ هؤاټتاو . اهبلإ ىسني ىتلا ةقبطلا حلاصمي فيكتيو برشتي نأ
 اًدرف ةايحلا ف رکفی نأ امأ .. ةايحملا نم هفقومو « هديلاقتو هقالحأو « هراكفأو هرعاشم
 ‹ ةيتاذ فقاوم وأ ةيتاذ راكفأ عضولا اذه ىلع - هل نوکیو « زیمتم نایک اذ ًالقتسم

 مئاقو هنع ىكحت ىذلا زيمتملا درفلاو ! خيراتلل ىداملا ريسفتلا فرع ىف ةليحتسم ةلأسف
 ةساردلا امنیبت ىلا « رمألا ةقيقحو , (!؟ اذال) سانلا اهعنص ةروطسأ وه خيراتلا

 ةقبط ف الثمتم ئاد درفلا ناك اعإ . عونلا اذه نم درف طق دجوي مل هنأ « ةيملعلا»

 افافشتسا رثكأ وأ اًرظن دعبأ ناسنإ درحم اًمئاد « زيمتملا» درفلا ناك مم . هلك خيراتلا لالخ
 ماقف ‹ ةيداملاو ةيداصتقالا تاروطتلا هضرفت ىذلا ‹ ىمتحلا ٠ لبقملا ىقبطلا هاجت الل

 ! لبقملا « ىمتحلا» هاجت الاب رشي

 _ درفلاو « ةيمتحلا ةيداملاو ةيداصتقالا تاروطتلل ةيعبتلا ماقم ىف هلك ناسنإلاف نذإو
 ! تاروطتلا هذ هرودب عباتلا ٠ عمتجملل ةمنادلا ةيعبتلا ماقم ىف - ناسنإلا اذه نم

 ةملآ ... ةديدجلا ةهآلا ةدابع ىلإ ‹ هسفن ةدابع نم ناسنإلا لوحت ةرتفلا كلت فو

 ! تايمتحلا
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 درفلا زربأ ىذلا ٠ قباسلا ىلهاجلا فارحنالا نع افرطت لقي ال رخآ ىلهاج فارحنا
 ! عوج باسح ىلع

 ! بيعملا فرطتلاب مستي امهالكو .. ةقباس ةكرل لعف در امهالك

 نع ًالصفنم سيل درفلا نأ ‹ ةرم لك ىف هروصتت نأ ةيلهاجلا قيطت ال ىذلا نإ
 ! ةقيقح هنأل ‹ ليصأ امهالك ! عومحملا



 !؟ دارفألا عومحجم نم تأي مل نإ عمتجلا ىتأب نيأ نم
 ادحاو اًبناج ىري هنأ - ةيرشبلا ةايحلل ىعمجلا ريسفتلا ىف ربكألا لالضلا ةطقن نإ

 ! هاوه ريغ ىلع ٠ هيلع عمتحما اهضرفب ءايشأل درفلا عوضحخ بناج : ةايحلا هذه نم

 ؟ اتلالد ام نكلو .. ةقيقح كش الو كللتو

 ةرهاظلا نأب _ ! ةظحللا سفن ىف هفارتعا بحس دق ناك نإو - مياكرد رقأ دقل

 - درفلا نأ ىأ ؟ اذام .. ىأ .. ةيدرفلا رئاضلا نم ريبك ددع ةجيتن ثدحت ةيعاتجالا

 عاضخإلاو . ةايحلل هعفدو هنزوو هطغض هل ايباجبإ ًاليثمت عمتحلا اذه ىف لثم - ام ةقيرطب

 سيل - ! لدجلل امسح هرمأ لك ىف لب - هرمأ ضعب ىف درفلا ىلع عمتحملا هضرفي ىذلا
 : نيتلاح نم ةلاح الإ هل

 ةيدرفلا رئاضلا نم ريبك ددع عاټجا نأ كلذ یعف .. « حلاص» عاضخإ هنا ام

 دودحلا ىلع جرحت ال ! كناكم : هل لوقيو فرحنملا درفلا ىلع هناطلس ضرفي ةحلاصلا

 ! ةموسرملا

 ةيدرفلا رئامضلا نم ربك ددع عاإتجا نأ كلذ ىنعف .دساف عاضحخإ هنأ امإو

 نأ امإ : هل لوقيو حلاصلا درفلا ىلع هناطلس ضرفي - ةفرحنملا ةيغاطلا ىأ - ةدسافلا

 ! قيرطلا نع كانيلجأ امإو « انعم ريست

 من . اهعاتجاب ةوق دادزت . ةيدرفلا رئايضلا نم ربك ددع عاټجا وه نیتلاحلا اتلک یفو

 اه - امهالك - عمتحملاو درفلاف . ةياهلا ىف «ةيناسنإلا» اتعيبط نع جرخت ال نكلو

 فصو هيف رصحنيب ىذلا وه هدحو عمتحا الو هدحو درفلا سيلو ! «ناسنإلا»

 ! «ناسنإلا»

 ‹ درفلا نايك هيف زيمتي ال اًطلخ ةلأسملا ناطلخم ىداملا ريسفتلا وأ ىعمجلا ريسفتلاو
 عيمج ىف عمتجملل درفلا عوضح وه « ةايحلا نم اًدحاو اناج ناذحخأي _ انلق اک - األ
 . لاوحألا

 ىلع دارفأ جورخ لجسي ىذلا عقاولا .. عقاولا ناركني - ةيلهاج ةياع ىف - انكلو
 . عارصلاو ةزجانملا فقوم ام مهفوقوو « مہتاعمتحم

 لعفلاب ثدحب هثأ مهملاف . انه ةلالدلا عضوم وه سيل « مهقحست تاعمتحلا نوكو
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 ىدحتيو هضراعي « عمتجلا» ءازإ هيف فقب ىذلا دحلا ىلإ زيمتملا هنایکب درف سحب نأ

 . هناطلس

 ! دارفألا ءالؤه قحست ةرم لك ىف تاعمتجلا نأ اًحيحص سيل هنإ م

 ! ةقيقحلا ركني ىذلا بصعتملا ىهذملا معزلا اذه حصي رشلا ف الو ريخلا ىف ال

 ! بصعتلا ىلهاجلا ريسفتلا اذه عقاو ىلإ برقأ هنأل ٠ رشلا لاثمب أدبنلو

 !؟ نيلاتس خيرات ىف لوقلا ام

 ؟ فوشورخ هفصی فیک

 !؟ ات دابع تحما » ىلع تضرف ىلا ةيدرفلا ةماعزلل لاثم عشب هنا هنع لقي ا

 ؟ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا اميأ اي كلذ ناك فيكف

 عمتحلا حلاصم لثي نكي مل - فوشورخ نيمألا صلخلا هفصو امسح - هنإ
 ةقبط ىهو (! (ايرظن) ةمكاحلا «ةقبطلا» حلاصم لثمي ىلاتلاب نكي ملو . ةيقيقحلا

 ةيلكلاب انيغلأ اذإ هريسفت اف .. محري ال غاط ىدرف ناطلس ةوهش لثمب امنإ .. ايراتيلوربلا
 !؟ .. خيراتلل ىدرفلا رسفتلا

 لدعلاو قحللو ٠ ريخلل نورصتني ٠ قتحلا ةفقو هل نوفقيف ٠ عمتجلا توغاط طسو ىف
 مهراكفأل اًرصن امإو ٠ مبتايح ءانثأ ف هنودهشي اًرشابم اًرصن امإ . نورصتنيو .. نييلزألا

 !؟ .. خيراتلل ىدرفلا ريسفتلا ةيلكلاب انيغلأ اذإ مهريسفت ام .. مهئدابمو

 تاعمتحاب الو ٠ مهدحو دارفألاب ىرشبلا خيراتلا رسفي نأ ىغبني ال هنأ ىلع
 .. هتاذ ىيراتلا « عقاولا» نع فرحنم ىلهاج ريسفت امهالكف .. اهدحو

 نيلعافتم ۰ اعم عمتجماو درفلا لمشي ىذلا لماشلا ناسنإللا .. «ناسنألاب » رسفي 3

 . ةايحلا عقاو ىف اًمئاد ًالعافت

 بهاذملا انع ىمعت ةيميدب كانه نكلو .. ةرم عمتجلا زربيو .. ةرم درفلا زربي دقلو
 لك ىف < اعم عمتجلاو درفلا : ناسنإلا ىش نيب كرتشملا لعافتلا ةقيقح ىه < ةيلهاجلا
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 دوجو الو .. دارفألا قتيرط نع لمعي عمتجاو ‹ عمتحما ققيرط نع لمعي درفلا
 ىلهاج لا ريسفتلا وأ ‹ ىدرفلا ىلهاج لا ريسفتلا روصتي اك < رحآلا نايك جراح امهدحأل
 ! نایس امهالک .. یعمجلا

 ! نايغطلا ناولأ نم انول اه راتخت نأ وه ةثيدحلا ةيلهاجلا لظ ىف مويلا ةيرشبلا عقاوو
 راتخت نأ امإو . ةيلامسأرلا ةيدرفلا لودلا كللس ىف طرخنتف .. درفلا نايغط راتخت نأ امإ

 ! رايتخالا تح امن ناك اذإ اذه .. ةيعاهملا لودلا كلس ىف طرخنتف « عمتجلا نايغط

 فورظلا همدخن ىذلا توغاطلا اهكحم امنإ .. رايتخالا كللمت ال ةيلهاجلا لظ ىف ةيرشبلاف

 ! ناطلسلا ىلإ زفقيف

 ! هللا جينم نع « نمزملا» فارحالا ةليصح كلتو

 ! «ناسنإلل» ىقيقحلا نايكلا عيضي نأ هتليصح

 . ىدرفلا وه هنابک . هنایک نم لیصأ ءزج نع خلسنپ <« حمتحلا نع خلسنملا درفلاف

 طغضو « راحتنالاو نونجلا ىلإ رمألا هب ىهتنيو . هسفن تاذ نم عارصلا فقوم فقيو

 ! « لوقعماللا» و .. باصعألا داسفو مدلا

 « رافصألا» ةليصح نإ ! هتاذ ةياهنلا ىف قحسي < هدارفأ نايك قحسي ىذلا عمتحجلاو
 نوكي ىذلا ‹« مك احلا توغاطلل ةيطم ىه امنإ ! ةبجوم ةيمك نوكت نأ نكي ال ةيرشبلا
 تام اذإ «ىشحولا مرحلا» و <« ناطلسلاب عتمتم مكاح وهو « دحوألا معزلا» وه

 .. ناطلسلا نع قلزنا وأ

 نع تنغتسا دق اهنإو ! ىرشبلا «روطتلا» ةق ىف انإ اهسفن نع ةيلهاجلا لوقت م

 ! هللا ةياصو
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 .. قالحخألا ىف

 ! «قالخأ» تاذ اأ ةثيدحلا ةياهاجلا ىف سانلا نتفي ام دشأ نم لعل

 بذكي ال هنإ .. قالخأ وذ صخش هنإ .. بذهملا ىبرغلا لجرلا اذه ىلإ رظنا
 هنإ مث . ةنامأب كللماعيو . ةماقتسا ىف كثدحب هنإ . كعداخي الو كشغي الو كيلع

 . ءىش لک یف ulan .. « هنطو » ةمدح ف ةيئلا فداص ۰ هلمع ف صلخ

 ! قالخألاب ةلص اه نوربتعي ال _ كانه - مينإ ! ام كعدف .. ةيسنجلا ةلأسملا امأف
 ! قالخأ انل نوكيو « مهلثم دسفن ىديس اي انتيلاي .. ةطقنلا هذب ةربعلا تسيلو

 ىف ةرئاس تناك نإ ىرنل « ةثيدحلا ةياهاجلا ىف قالحألا خيرات انه عيتتن فوسو

 نع اديعب ٠ ىقيقحلا عقاولا ءوض ىلع - ىرنو .. رادحالا قيرط ف مآ دوعصلا قيرط
 . قالخأ نم رغلا ماعلا ف قب مك تالاا

 رثكأ هيلإ انرشأ ىذلا ىنعملا دكؤن نأ +« خيراتلا تاوطحخ عم ريسن نأ لبق دون اننكلو

 . فالحالا « عيمج» نم اولخ خيراتلا ىف ةدحاو ةيلهاج دجوت ال هنإ : لبق نم ةرم نم

 نكي ال ةيرشبلا سفنلا نأل ! ءىش لك قو .. اهلك دسفت نأ ةيرشبلا ةقاط ف سيلف
 ن٣ ةرثانثم تایل ام بت نأ _ تدسف اهم - دبالو . رشلل - اهعومحم ف - ضحمتت نأ

 ثي ال - لاحم ىأ ىفو ةروص ةيأ ىف - رثانثلا ريخلا اذه دوجو نكلو .. كانهو انه ريخل ا
 . فارحالا اذه ةيمتحلا جئاتنلا نم اميفعي الو « اهفارحنا ةيلهاحلا نع

 . « لئاضفلا» نم ناولأب ةلفاح ةيبرعلا ةيلهاجلا تناك دقو

 .. مضلا ءابإو ةفنألاو . مركلاو . فده

 دقف . اهالض جئاتن نم اهفعي مل م . ةيلهاج اهنوك نم اهفعي مل هلك كلذ نكلو
 . مرقلا اهقيرط نع فرحنت - هللا جنم نع اهدعبل - اتاذ « لئاضفلا» هذه تناك

 ىلع رصانتلاو ٠ راثلاب ذخألا ةيلهاج ىف عيضت سفنلا لذبو مادقإلاو ةعاجشلا تناك
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 ةجيم «نورفني» امنإ . لطابلا ىلع وأ قحلا ىلع هنورصني ىذلا ناك نإ مهي ال . لالض
 ىلع مك ارتي لطابلا ناكف .. لطاب ةلازإ الو قح معدل ال ٠ ميتراثتسا درجمب لاتقلا

 ىكل .. فيضلا ىرقو حئابذلا حبذف ! ةغراف ةاهابم بلقني مركلا ناكو ! ماودلا

 فيعضلل ةناعإ ناك نإ . ثيدح الو نابكر نكي مل نإف ! نابكرلا هرك ذب ثدحتي

 ةفنألا تناكو ! ءاطعلا نع عنتمنو حشلا سوفنلا كردي كلذ دنعف - هللا هجول - مورحلاو

 وه امنإو لصألا وه قتحلا سيلف ! قتلا عابتا نع امنآ ًارابكتسا بلقنت مضلا ءابإو
 ! لالض ىلع هنأ هسفن نيبو هنيب «انألا» بحاص لع ولو « ةيغاطلا «انألا»

 قدصلا : ىدرفلا لماعتلا لاج ىف لئاضفلا نم ناولأب ةلفاح ةيبروألا ةيلهاجلاو
 جهنم نع اهدعبل - اهنكلو .. لماعتلا ةفاظنو ةنامألاو ةماقتسالاو لمعلا ف صالحإلاو

 لئاضف ىلإ  ةظحل دعب ىرنس اك - تلوحت دقف . موقلا اهقيرط نع فرحنت - هللا
 ةلجع لعجت .. لماعتلا ى « ةعفان» -اهعومحم ىف _ابنأل اهعبتي نم اهعبتي ! « ةيعفن»

 دنع اهديصر كلذك دقفت ىهف «اهعفن» دقفت نيح امأ . ءكلاكتحا الب ةنيه ريست ةايحلا

 . عابتالا قحتست ال « ةيلاثم» ةقاح هرظن ىف حبصتو .. «٠ لضافلا » يبروألا كلذ

 . خيراتلا تاوطخ - ةنيه ىلع - عبتتنسف .. ثيدحلا لجعتن الو

 قالحخألل ردصم كانه سيلو . نيدلا نم اهلك ةدمتسم ةيبروألا قالحخألا « تناك
 ‹« قحلا ىلع نوكت نأ دعب امتديقع ىف فرحنت ةيرشبلاو ! نيدلا ىوس ةقيقحلا ىف
 ىف متي ال .. دح ىصقأ ىلإ ءىطب ءىطب قالحألا فارحنا نكلو . اهقالخأ اهعم فرحنتف

 ةيلهاجلا عدخ ىذلا عداخلا رهظملا كلذ ثدحي مث نمو .. لايجأ لب ء دحاو ليج
 نوكي الو « ارهاظ ةديقعلا نع فارحالا دجوي نأ .. اهقاشع اهعم عدحخو « ةثيدحلا

 ةلهو لوأل سانلا نظيف .. ةداحلا هتروص ذخأو دعب حضتا دق قالحألا نع فارعنالا
 ‹ اوءاش ام ةديقعلا نع سانلا فرحني نأ نكمب هنأو . قالحخألاو ةديقعلا نيب ةلص ال هنأ

 ! قالخأ ممه لظت م

 زجتحت سفنلا نأ هببسو ! رادحنالا ىف ةعرسلا فالتحا هببس .. عداخ مهو وهو

 «ناميإلا» تدقف دق نوكت نأ دعب اليوط ادمأ _ ديلاقتلاو ةداعلا مكحب  ىتلنلا اهديصر
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 هنأ ىلع .. ةديقعلا نع الصفنم - ىعو ىلع - ةرتف هزجتحت دقو .. ةديقعلا نم ءزجك هب
 ام هنإ .. ةيانلا ىف ةدحاو ةيمتحلا ةجيتنلا نكلو .. موقي نأ هتاذ ىف « ىغبني» ءىش
 تلصفنا دق قالحألا تماد امو . قالحخألا فرحنت نأ دبالف تفرحلا دق ةديقعلا تماد

 . تومت نأ دب الف ‹ ةديقعلا نع

 تلاز ام ىتلا ٠ ةيبروألا قالحألا ىف ءىطب جردت ىف _ ثدح ىذلا وه اذهو

 . قالخأ تاذ اهنأ بسحتف ٠ معقاولا ةقيقح نع ةئيدحلا ةيلهاجلا للضت اهنم ةيقب

 هريغ نيعم ال ىذلا نيعملا نم اهلك ةدمتسم موي تاذ ةيبروألا قالحألا تناك

 . نيدلا نيعم .. قالحخالل

 ‹ ةيحيسملا ةنايدلا اهدحأ : ابروأ ىف ىقلخلا ديصرلا اذمه ناردصم كانه ناكو

 . مالسإلا وه ىناثلاو

 ةيبروألا ةايحملا تغبص دقف - ابروأ ىف نيطنطسق اهلخدأ ذنم - ةيحيسملا ةنايدلا امأف

 هذه ىف لخد ام مغر « ساتلا سوفن ىف ًادمأ ةمناق تلظ <« ةنيعم ةيقالخأ لثمب
 مست تناک قالحخألا هذه نأ ريغ . فارحنا نم - هتاذ نيطنطسق دي ىلع - ةنايدلا
 نم» : سانلل لوقب وهو مالسلا هيلع حيسملا ناك دقل . ةايحلا عقاوت ال ةيباس ةروصب

 نكي ملو « لخادلا نم حاورألا ريهطت دصقي «رسيألا هل ردأف نالا كدحخ ىلع كبرض

 ةغبصلا نكلو . سوفنلا ىف عونخلاو ةلذلا رذبي نأ دصقي - هلوسرو هللا ىن وهو طق
 م ىذلا « عباطلا اذهب مست تناك ىطسولا روصعلا ىف ةيحيسملا قالخألل ةماعلا

 لخاد ىف ةيلع فورظل هعابتأ هيلع أكتا امنإ ‹ حيسملا ديسلا - كش الو - هدصقي
 . داسفلاو « ربجتلاو « ةيغاطلا ةيداملا ىلإ 'ةحناج لا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 نويبياصلا لحدو « ةيبياصلا بورحلا ىف ىمالسإلا ماعلاب ىبيلصلا ماعلا كتحا مث
 . ماشلا دالب ضعب ىف ةتقؤم تاليود اوماقأو ‹ تقولا نم ةرتف امف اوماقأو ةيمالسا ادالب

 . باتكلا اذه نم ۲۸ ص  خیراتلا نم ةحفص » لصف ىف یکیرمألا رہیرد ة1 جار (۱)
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 اهنم اودافأ .. ريثكلا اهنم اودافأو < بشك نع ةيمالساإلا ةايحلاب نويبيلصلا جزتماو

 . «فالحألا» ىلع ةظفاحملا عم .. ةايحلل ةيباجبإ ةرظن

 مہنيك اكد اوكرت نذؤلا ندا اذإ - مہتالیود لحاد یف - نیملسملا نوری اوناک دقل

 اوعرهو « ءىش اهسرحب ال « ةنيثلا عئاضبلا نم ايف ام لكب « ةحوتفم هبش وأ ةحوتفم
 دق ءىش نکی م مہنيك اكد ىلإ اوداعو ةالصلا تيضق اذاف .. دجسملا ىف ةالصلا ىلا

 . مالسإلاب « ءانمأ سانلا نأل .. ام قرس

 ىف -ةدحاولا «ةمألا» روعش مهيب عمجي . ةطبارتم «ةمأ» نيملسملا نوري اوناكو

 مهضعب صلخيو « نومحارتيو « نوداوتيو « نونواعتيف _ ! لقألا ىلع رطخلا تاعاس
 . ماكحلا نع رظنلا فرصب < ضعبل

 هلام سأر ىه هتنامأ .. ةنامألاو طاشنلاو دجلل الاثم ماسلا عناصلا نوري اوناكو
 رفاوتو تاعانصلا مهيب تمدقت مت نمو .. مدقتلل ىعقاولا هديصر وه هّدجو . لوألا

 . جاتنإلا

 .. pe اوکتحا نيذلا نيملسلا عقاو ف هنوسملی اوناک لئاضفلا نم كلذ ريغو

 صحخألا ىلعو « نيملسملا عم مهلماعت ىف نويبياصلا هسمل ام رهشأ «دهعلاب ءافولا» ةصاخيو

 . نيدلا حالص م

 ىف نيملسملا نع هوذحأ ىذلا معلا ةليصح نمو « هلك عمجتملا ديصرلا اذه نمو
 . ناديم لك ىف ةثيدحلا ةيبروألا ةضهللا تماق سلدنألاو برغم

 . هللا ةدابع نع تفرحنا دق لبق نم اليصفت اهانيب فورظل - ةضبلا نكلو

 . ريمضلا لحاد ىف اتهاب اديصر ةديقعلا تيقب نإو ‹ ةينامورو ةينانوي .. ةينثو تداعو

 «ةفسلفلا» وه .. ثلاث ديصر ةيبروألا سفنلا ىف قالحألا ةليصح ىلإ فيضأ انهو

 . ءاضفلا ىف ةقلعملا لثملا تاذ « ةيجاعلا جاربألا» ةفاقث ‹ ةينيليهلا ةفاقثلا نم ةدمتسملا

 ! نيحلا كلذ ذنم قالحألا ىف فارحالا ًأدبو
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 ةغيقح سانلل نيبتت ل .. ادج ايجيردتو ادج ائيطب نوكي قالخألا ىف فارحنالا نالو
 . لورق ةدع .. رمألا

 هنأ اوروصت م ةيبروألا قالحألا ةليصح ف ىنانويلا ديصرلا لوحد رثأ نم ناك دقل
 جاربألا ىف .. ءاضفلا ىف ةيقالحألا لثملا موقت نأ _ غاستسملا نمو - نكمملا نم
 . تارورضلاب - نولوقب اک - موکحم ‹ رخآ طخ یف ریسی یعقاولا كولسلا ايب ‹ ةيجاعلا

 ةثيدحلا ةيلهاجلا هتجتنأ ٠ تحب ىهروأ ديصر < قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةقرفتلا هذهو
 غاستسملا نم راصف « لاحم لك ف هلك ماعلا ( تایقالخأ » هب تخغبصو < صاخ هجو
  لثملا ماع ف ااد ف lr اوعتمتسيو ةقالحألا « ةيرظنلا » نع اوثدحتي نأ سانلا دنع

 هيضتقت ام بسحب عقاولا اذه یف نورسی ام إو < ضرألا عقاو ف اهقيبطت اوعقوتب ال م

 ! «فورظلا»

 كولسلا اهعباطب مست ىلا ( ةيليفايكملا » تدلو روصتلا ف ةيلهاحلا هذه لظ یو

 ! ةبولطملا «ةدئافلاب» اهفعست ال « لثملا» نأ ابروأ هيف دجت لاح لک یف . هلک یبرغلا

 ... ةسايسلا ىف ةيليفايكلا تأدبو

 ! قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ب لصفلا ةيلمعب رثأت ام لوأ ةسايسلا تناک

 اهم - ةليسو لكف ! ةليسولا ربت ةياغلا نأ ساسأ ىلع ةسايسلا ىف ابروأ تراسو
 . بولطملا فدا ىلإ لصوت تماد ام ةغاستسم - ابتعاشبو امتراذق تناك

 . اهعباطب ابروأ ةسايس ةيليفايكملا تعبط جراخلاو لحادلا ىو

 نم مه ام ىلع ةظفاحملل لئاسولا سخأ نوعبتي نيدلا لاجرو فارشألاو كولملا
 ىف ةدئاز ةعاشب .. الع ديرتو مهلئاسو ثرتو مہثرت مهدعب نم ةيلامسأرلاو . ناطلس
 نام لاح دومی ال ینح الع شيعت ىتلا ةعورشملا ريغ حلاصملا قيقحتل كولسلا ءاوتلا
 ! حابرألا ىوتسم ىلع ةظفاحملل .. ىدينك لتق نم الثم ةيكيرمألا ةيلامسأرلا رظن ىف

 امتاءاندو ضرألا تالافس لكب لسوتي راعتسالا .. ةعاشب دشأ رمألاف جرانلا ىف امأ
 رربت ةياغلاف ! ًافارنا كلذ ىف ىري الو .. سانلا ءامد صتميو < هناطلس دطويل

 ىف ال .. ةفاظنلا دجوت لثملا ملاع ىف .. ةفيظن اهناذ ةياغلا نوكت نأ مهي ۔ الو ! ةليسولا

 1 يللا مقاولا ملاع
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 اهنإ ! ريض ال : سانلا لاقو .. ابروأ ىف قالحخألا نع ةسايسلا تلصفنا اذكهو
 ! قالحألاب اه ةلص ال .. «ةسايسلا» اذكه

 . فارعنالا لك نكي مل هنکلو .. فارعالا ءدب كلذ ناک

 نع تلصفنا دق قالخألا تمادام هنأ .. ةقيقحلا ىلإ اونطفي ملف سانلا عدخو

 ! تابقعلل دمصت نلو ٠ ضرألا ىف تبثت نلف < هللا ىف ةديقعلا

 ۾ .. ضرألا عقاو ىف ًايقاب لازام لئاضفلا نم اخض ًاديصر اوأر مبنأل .. اوعرلخ

 عضخت ال .. ةقيقح اذكه اهنأش ةسايسلا نأ - نيعودخم -اونظف .. هيلإ داسفلا قرطتي
 اهديصر نم ًاصاقتنا الو قالخألل امده نكي مل ثدح ام نأو ! قالحألا دعاوقل
 ! قيبطتلا ةليحتسملا لثملاب ملحت ال < ءايشأالل « ةيعقاو» ةرظن ىه امنإو « ليلا

 ‹ ةديقعلا نع تلصفنا دق قالحخألا تماد اف ! فلختت ال ةيمتحلا ةنسلا نكلو

 نأ نكمي الف < قدصلاو صالحإلا اهحنيو < اهتيويح ددجي ىذلا ىعيبطلا اهنيعم
 ! تبثت

 ىف اهنأ وأ .. اهقالحأ دعاوق انم تغاصو .. ةفسلفلا نيدلاب ابروأ تلدبتسا دقل

 م تلخ ديصر نم اهيدل ًايقاب ناك ام ًايفسلف ًابوث تطعأ دق - نيدلا ىف ةيهارك - ةقيقحلا
 اهنأب اوسحي نأ نم نورفني مت - ةثوروملا - لئاضفلا نوسراي سانلا راصف .. دعب دسفي
 نوبأيو .. اذكو .. اذكب وأ «ریمضلاب » وأ « بجاولاب » امنورسفيف ! نيدلا نم ةدمتسم

 ! ( نيدلاب اهورسفي نأ

 . ماودلا اه بتكي نأ نكمي نكي مل « اهنيعم نع ةلصفنملا ٠ قالحألا هذه نكلو

 ! قالخألا نع لصفني - ةسايسلا دعب نم - داصتقالا ذأ

 برشأ ال انأ : كل لوقي مهدحأ دجتف «! ىمالسإلا» قرشلا ىف  ىودعلاب - موهمملا اذه رشتنا )١(
 امنإو !! نيدت نع كلذ لمفأ تسل : ةبيرك ةمهن هسفن نع ىي هنأك كل لوقيف عراسي م .. رمخلا
 ! بارشلا ىف ةهارك
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 . قالحأ ريغ ساسأ ىلع ءدبلا ذنم ًامناق ناك ابروأ ىف ىداصتقالا عضولا نإ ةقيقح ت ج
 لبق نم ةينامورلا ةيروطاربمإلا ىف اياق ضرألا ديبع ىلع دمتعملا عاطقإلا ماظن ناك دقف

 اهضرف ىلا ةفئازلا اهتروص ىف - ةيحيسملا عطتست ملو <« هلئاذرو هتاعانش لكب ةيحيسلما
 - اهئاوهأ بسح اتغايص ةسينكلا تلوتو « ًاضرف ةيروطاربمإلا ىلع نيطنطسق روطاربمإلا

 ةيروطاربمإلا ف ىداصتقالا عضولا عضخت نأ ةفرحلا ةيسنكلا ةيحيسملا هذه عطتست
 ىلإ ةليلق لايجأ دعب تبلقنا امتاذ ةسينكلا نإ لب . نيدلا نم ةدمتسملا قالخألا دعاوقل

 ماب .. ةہرك ملاظم نم نويعاطقإلا هسرامب ام لك اهناكلتم ىف سرامت ‹ ةيعاطقا ةسسؤم

 ! نيدلا

 عضولا اذه ىف ًاروصحم ىعاطقإلا داصتقالا ىف ىنلئلا فارحالا ناك دقف كلذ عمو

 ملاعت تعاطتساو . هلیدعت نع ةيحيسملا ةسينكلا تزجع ىذلا < لبق نم ٹوروملا

 ارمأ - الثم - ابرلاب لماعتلا لعجت نأ _ خسمو فارحنا نم اباصأ ام مغرلا ىلع - نيدلا

 . نيهراك الإ ةيداصتقالا مهتالماعت ف سانلا هيلإ اجلي ال اعشبتسم

 ةديقعلا نع ًاطاوشأ اودعب دق سانلا ناك ةيلامسأرلاو ىعانصلا بالقنالا ءاج الف
 ام لك كاهننا نع اهزجحب ًازجاح ةئشانلا ةيلامسأرلا دجت مل مث نمو ! قالحألا نع ًاطاوشأو

 . قالخألا ءیدابم نم هکاټنا یف تبغر

 هيلع تماق ىذلا ساسألا وه ناك - لبق نم ةيدوملاو - ةيحيسملا ىف مرحلا .. ابرلا
 دهجلل باصتغاو « لظو حئابق نم هيلع لمتشي ام لكب <« ةظحل لوأ نم ةيلامسأرلا
 الهس بسكلا هيتأب انإو ‹ هذحآ هيف بعتي مل ىذلا بسكلاب رجاف عاتمتساو ٠ لوذبما

 1! حیرتسم دعاق وهو ًارسیم

 لقي رجأ ءاقل لب ٠ ىرورضلا توقلا ءاقل لاعلا دهجل عشبلا لالغتسالا ناك مث

 ءاقل ةكبملا ةليوطلا تاعاسلا نولمعي - ةضغلا مهتلوفط ىف - لافطألا لالغتسا ناكو

 . تارد

 روجألا عفرب بلاطي ذخأ نيح هتيزع تيتفتو لجرلا ةبراضمل ةأرملا لالغتسا ناكو
 عيب ىلع اهرهقو ‹ ةطباملا لجرلا تاوهش ءاضرإل اهالغتسا مث .. لمعلا لاوحأ نيسعتو

 ! زبخلا ةمقل ءاقل اهضرع



 « ىهالملا» ىف « ةيلامسأرلل نونحجلا حبرلا صرف ةحاتإل ةلمجلاب قالحألا داسفإ ناكو

 !.. « عيلاقتلا» و «تادوملا»و سبالملاو ةنيزلا تاودأو ‹ تاذلملاو

 < شحافلا حبرلا ىلع ةيلامسأرلا لصحتل ةرمعتسملا دالبلا نم ماخلا داوملا بهن ناكو

 ! حابرألا نم ًاديزم اهقيرط نع ةيلامسأرلا حبرتل مهيلإ ةيقلخلا

 ءاوهأ بسح ةسايسلا رييست ناضل - ةيلخادلا ةسايسلا ىف -رئاضلاو مذلا ءارش ناكو

 .. راعتسالاو ةيلامسأرلا حلاصم ىلعءاقبإلل ةيجراخلا ةسايسلا ىو « ةمك احلا ةيلامأرلا

 ىلإ عوجرلاو ةيقلخلا ةوعدلاب امنوهجاوي نيذلا نم ةيرخس اأ ةيلاسأرلا ترخسو
 - ! قالحألا ءىدابم

 ةيمتحلا هنيناوق .. ةصاخلا هنيناوق هل داصتقالا نإ لوقت « ! ةيملع» تايرظن ترهظو

 ! قالطإلا ىلع «سانلاب» اه ةقالع ال لب .. قاليلألاب امه ةقالع ال ىلا

 ‹ مهفاتكأ سانلا زهو .. الماك الاصفنا قالحألا نع داصتقالا لصفنا اذكهو

 ! قالخألا دعاوقل عضخب ال هنإ .. داصتقالا نأش اذه : اولاقو

#*#*# %* 

 ! قالخألا نع لصفني - داصتقالاو ةسايسلا دعب نم  سنجلا ذحأ مث

 ةأمح ىف نوقرغي سانلا ذخأ .. ةديقعلا نع ةفرحنملا ةيلهاجلا ىف دلو ىذلا ىعانصلا

 . نونحما ىسشحلا راعسلا

 ! «قالحألا» ىف داسف اذه نأ كش الو سانلل ًاحضاو ناك رمألا ًأدبم فو

 ! نيطايشلا مه اهتسنأ وأ .. ةقيقحلا هذه سانلا ىسن ًاديور ًاديور نكلو

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوي « نيطايشلا نم مهريغو .. ماكردو .. ديورفو .. سكرام
 () ارورغ 0 لوقلا فرحخز

 )١( «ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك ىف « ةئالثلا دوہيلا» لصف رظنا .
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 لئاضف نم ةيسنجلا «ةفعلا» نإ : لوقي - خيراتلل ىداملا ريسفتلا هعمو _ سكرام

 ال .. ىداصتقالا روطلا اذه ىف دجوت نأ دب ال ةتوقوم ةميقك ! دئابلا ىعاطقإإلا عمتحلا

 نايكب ةطبترم األ « ةيداصتقالا فورظلا نع رظنلا فرصب عبتت نأ ىغبني ةيتاذ ةميقك
 ! ناويحلا نع زيمتملا هتاذ «ناسنألا»

 نيد نم - ديق لكو . ىسنجلا عابشإلا ريغب هتاذ ققحب ال ناسنإلا نإ : لوقب ديورفو
 ( ٹیک وهو .. ناسنالا تاقاطل رمدمو ۰ لطاب دیق وه - ديلاقت وأ عمتح وأ قداح وأ

 ! عورشم ريغ

 : لوقي ماکردو

 مف رمألا اذكو . قالحألل ًاساسأ هسفن ون ءرملا تابجاو نوذختي نييقالخألا نإ»
 وأ ىربكلا ةيعيبطلا ىوقلا اهريثت ىتلا رطاوخلا ديلو هنأ نوري سانلا ناف « نيدلاب قتلعتي

 نكلو [نيسيدقلاو ءايبألاو لسرلا دصقي] خلا .. ناسنإلا ىدل ةذفلا تايصخشلا ضعب
 هيوشت اندرأ اذإ الإ مهللا ةيعاتجالا رهارظلا ىلع ةفيرطلا هذه قيبطت نكمملا نم سيل

 «! " اتعیبط

 : لوقيو

 ىدل ةيرطف ةينيد ةفطاع دوجوب لوقب ءاملعلا ءالؤه ضعب نأ ليبقلا اذه نمو»
 ةبعو نيدلاولاب ربلاو ةيسحلا ةريغلا نم ىلدأ دحب دوزم ريحألا اذه نإو « ناسنإلا
 جاوزلاو نيدلا نم لك ةأشن ريسفت مهضعب دارأ دقو . فطاوعلا نم كلذ ريغو < ءانبألا
 ىف ةيرطف تسيل تاعزنلا هذه نأ ىلع انفقوي خيراتلا نكلو . وحنلا اذه ىلع ةرسألاو

 « " ناسناللا

 : لوقيو

 دغاوقلا ليصافتل دوجو ال هنأب فلاسلا ىأرلا ىلع ءانب لوقلا نكمي هنإف ذئنيحو»

 اذه ًاعبت ٠ نكمملا نم سيلف مث نمو .. ريبعتلا اذه حص اذإ اهتاذ ىف ةيقلئلاو ةينوناقلا

 )١( ص عاجلا ملع ىف جملا دعاوق ۵ .

 ) )۲ص ۱۷۳ .
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 ملعل ًاعوضوم اهتاذ ىف اه دوجو ال ىتلا ةيقلخلا دعاوقلا ةعومم حبصت نأ « ىأرلا

 .. « ©" قالحألا

 . لصفلا اذه نم مداقلا بابلا ف نيسنحلا تاقالع ى داسفلا نع ثدحتنسو

 .. خيراتلا طخ تالالد ىلإ طقف ريشن انه اننکلو

 كلذب مهنأ اوسن مت < ةمادملا ءىدابملا هذه ريثأتب سنجلا ةأمح ىف سانلا قرغ دقل

 ةقالع ال ةتحم « ةيجولويب» ةيلمع سنجلا نإ : نولوقب اوحارف «قالحألا» نع نوفرحني

 ! قالخألاب اه ةقالع الو ةسايس ىه ةسايسلا نإ : لبق نم اولاق اك !! قالحألاب اه

 ةلقث عقاولا اذه نع نوفني وأ ‹ عقاولا ةقيقح نوريغي مههاوفأب كلذ نولوقي نيح مهنأكو
 ! فارحالا جئاتنو ‹ فارحالا

 ‹ لبق نم داصتقالاو ةسايسلا تلصفنا اك قالحألا نع سنجملا لصفنا اذكهو

 .. هريغ نيعم ال ىذلا ئيقحلا اهنيعم نع تلصفنا ذإ دعب قالخألا نم ديدج نكر راہناو

 اهتعمج ىتلا ةليصحلا تناك ذإو .. ًاثيطبو ًايجيردت قالحألا لاحم ىف لوحتلا ناك ذإو
 نع داصتقالاو ةسايسلا تلصفنا دقف .. لايجأ ىلإ _اهمده ىف - جاتحت لايجألا
 دسف دق نكي مل قالخألا نم مخض ديصر كلذ دعب ىتبو ٠ سنجلا لصفنا مث قالحألا
 هللا ىف ةديقعلا نع لصفنت نأ نكمب قالخألا نأ - مهتيلهاج ىف - سانلل ليخف .. دعب
 ميناهذأ ف نيطايشلا تخفن اب - مهيلإ ليخو .. ضرألا ىف ةلعاف ةيح كلذ عم لظتو

 قالحالاب امه ةقالع ال <« سنجلاو داصتقالاو ةسايسلا نأ  تايرظنلاو بهاذملا نم

 نأو .. ةيقلخلا تارابتعالاو مقلا رغ ىرخأ تارابتعاو ىرخأ مقب ةموكحم ىهف | اقح

 داصتقالاو ةسايسلا لاصفنا دعب ىح .. اتيلعاف ىف ةرمتسمو « ريح ةيقاب « قالحخألا »

 .. ًاداسف هيمسن الف «نييعقاو» نوكن نأ انل نآ ىذلا ‹ داسفلا اذهب رثأتت نل .. سنجلاو
 ال ةوق اهالك ةيمتحلاو روطتلاو ! ةيمتح ةرورض .. همسنلف وأ .. ًاروطت .. الثم همسنلو

 ) )۱ص ٥۹۹د ١١.
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 . اهسفت نازيم ىهف . نازيلا ىف - ىرخألا ءايشألاك - عضوت الو ٠ ضَراعت الو شقانت
 اهكح لبقنلف ! لعفت اع لأ ال ؟ « ةلآ» تسيل وأ .. اع جراخ ءىشب ساقت الو
 ! نیرورسم اهکح لبقتنلف لب .. نیرغاص

 دح دنع ضقت نأ نكمي ناك اف .. رادحنالا قتيرط ىف ىرخأ ةوطخ ةلجعلا تضمو
 ! رادحنالا قيرط یف تماد ام .. نیعم

 لئاضفلا نم ديصر .. ابروأ ىف ةيقيقحلا قالحألا نم ديصر ىتب دق ناك دقل
 صالخإلاو لمعلا ىلع دلجلاو ةماقتسالاو ةنامألاو قدصلا . باجعإلاب ةقيلخلا ةيناسنإلا

 نم حافكلاو « هتايضتقم ىلع ربصلاو جاتنإلا ىلإ هجوتلاو .. مظنتلا ىلع ةردقلاو .. هيف
 .. اهريسيتو اهليمجتو ةايحخلا نيسحت لجأ

 هنيعم نم ابرو هتدمتسا ىذلا ٠ قالحألل ىلصألا ديصرلا نم ءزج اهلك ىهو
 حورلا هيلإ ًافاضم .. ىمالسإلا نيعملاو ىحيسملا نيعملا ءاوس - نيدلا نيعم - لوألا

 «يظنتلا» ىلإ ةهجحملا .٠ ىداملا جاتنإلاو ةداملا ملاع ىف ةطيشنلا ٠ ةيدقلا ةينامورلا

 . «نيسحتلا» و

 ! ديصرلا كلذ تدسفأ ىلا ىه اهتاذ ةينامورلا حورلا نكلو

 ‹ عقاولاو لالا نيب تلصفف + لبق نم قالحألا ديصر ةينيليلا تدسفأ اكو
 نم ديصر اه نوكي نأ نود - ةيجاعلا جاربألا ىف  ةيقالخألا لثملاب عاتمتسالا تحابأو
 ام ةينامورلا حورلا تدسفأ كلذكف [ ةسايسلا ملاع ىف ةيليفايكملا كلذ نع تأشنو ] عقاولا

 : نيتيحان نم .. قالحالا ديصر نم ىفبت

 .٠ ةيحان نم ةينانأو . ةيحان نم ةيعفن - تناك - ةينامورلا حورلا نإ
 ىذلا ديصرلا ىف فارحنالا ثدح ةميدقلا ةينامورلا ةيلهاجلا ىف نيفارحالا نيذه نمو

 . ةينانأ تراصو .. ةيعفن تراصف .. ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف قالحألا نم يبت

 عت نأ نكمي انكلو . لئاضف ٠ خلا .. ةماقتسالاو ةنامّألاو صالخإللاو قدصلا نإ

 . ةدرفم ةدحاو ةروص تسيلو « ةفلتم تايوتسم ىلع
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 ةيقيقحلا اهتروص هذهو .. اب قيلخلا وه اذهو .. « ىناسنإ» ىوتسم ىلع متت نأ نکی

 ال اینا یا « یموق» یوتسم ىلع مت نأ نكميو . نيدلا نيعم نم اهدمتست ىلا ةيلصألا

 دودح نع تجرح اذاف « اهلخاد ىف ناسنالا شيعي ىلا « ةيموقلا» دودح ىف الإ قبطت

 اهديصر تدقف  لماشلا « ىلاسنالا» قاطنلا نع _ تعستا اهم  ةقيضلا _ ةيموقلا هذه

 نصت نأ یلابت الو .. یوتلتو عداختو شغتو بهتو قرست ةيناأ تبلقناو « اهعفاودو

 « ةيناسنإ » ةزیکر ىلع موقت ال -اهلصأ ىف - األ .. جرحتت الو ماتت الو « هلك كلذ

 مق انآ ساسأ ىلع ال < هتاذ ىموقلا ىوتسملا ىف منت نأ - كلذ دعب _ نكميو . ةيقبقح

 نم هبلجت ام ساسأ ىلع انإو -ريدقت لقأ ىلع ىموقلا ىوتسملا ف - ابتعاط ىغبني ةقلطم

 وأ ةبيرقلا « ةعفنلا تلطب اذإ لطبتو « عفنلا اذه رادقب عبتت ىهف .. اهلماحلل عفنلا

 ! « قالحألا» هذه بتلا ديحولا ديصرلا  ةلاحلا هذه ىف ىه ىلا ٠ ةديعبلا

 . ًاعم نيفارحالا نيذه ىف - ةداعلا ةينامورلا ةيلهاجلا رثأتب - ابروأ تعقو دقلو

 ! جيردتلاب

 دهع ىف ةصاخو - ةيبيلصلا بورحلا ىف نييبيلصلا عم نولماعتي نوملسملا ناك نيح

 الثم نوبرضي اوناك ذئئيح .. قيثاوملا هذه ضقن ىف «ةعفنملا» نوكتو ةرورضلا مهرصحت

 هللا جهنم نم ةدمتسملا ؛ ةيلصألا اتروص یف قالحألا یه هذهف ! « ةيقيقحلا » قالحالل

 « نينئاخلا بحب ال هللا نإ . ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةئايح موق نم نفاخت امإو»

 دق قاثيملا نأ ودعلا نلعي امنإو .. ةنايخلا فاخت نيح ىح ًاردغ ضقني ال قاثيملاف

 ىلع ذحؤي الف ء برملا ةقالع ىه ةقالعلا نأ نلعيو ٠ هبناج نم ةنايخلا ببسب ىبتنا
 !! نونمؤملا كلمي ام ىلغأ ,. ةديقعلا ىف ودعو _ !! ودع وهو  ةرغ

 ىلع مهنوذخأيو . نيملسملل هوبرض ىذلا قاثيملا نوضقني نويبيلصلا ناك نيحو

 الإ هقيطب ال ًاعشب ايشحو التق لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم فولألا مهنم نولتقيو . ةرغ

 )١( لافئألا ةروس ]٥۸[ .
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 - هللا تيب .. سدقملا نمآلا مرحلا وهو -دجسملا مميلع نولخديو . ابوروأ «ريمض»
 ناقيس صوغت ىتح هللا تيب لحاد ىف مہولتقيف ‹ ةدع الو حالس الب هيلإ نوئجال مهو
 نييبيلصلا ءالؤه ىلع نورصتنيف نيملسملل ةلوجلا دترت مث .. ءامدلا ىف ةمجاملا ليخلا
 .. لبق نم هب من واماعي اوناك ىذلا « یناسنالا» ىوتسملا سفن ىلع من ولماعیف ۰ مہتاذ

 ىحوتست اهنأل « ةيناسنإ» ةزيكر ىلع ةمناقلا « ةيقيقحلا» قالحألل رخآ الثم نوبرضي اوناك
 . هاده ىلع شيعتو هللا جم

 اهيرات ىف طق ىوتسملا اذه ىلإ عفترت مل هللا ةدابع نع ةفرحنملا ةيلهاجلا ابوروأ نكلو
 ىلع -هب جزمت امنإو « ليصألا قثارلا اهعبنم نم قالحألا دمتست ال اهنأل .. هلك
 نانويلا ةيلهاج نم ةدمتسملا ‹ ةفرحنملا ةيلهاجلا اهميهافم _ ةديازتم بسنبو < ماودلا
 ! ديزم اهيلعو .. نامورلا ةيلهاجو

 حني ىذلا ‹ ریھشلا ینامورلا نوناقلا ىف لشمتت تناك ىلا ةيدقلا ةينامورلا حورلا نإ
 ىلا ةينانألا حورلا تاذ ىه اإ .. نيرحآلا اهنم مريو ! طقف ىنامورلل ٠ ةلادعلا »

 دودح ىف لوعفملا ةيراس قالحألاف . ةثيدحلا اهتيلهاج ىف ابوروأ « قالحأ » ىلع ترطیس
 ةلاح ىف الإ .. اتلالدو اهديصر تدقف اهجراح ىلا تلقتنا اذإف . اهدحو ١ ةيموقلا »

 ! ةيموقلا دودح جراح ةمناق رمتسن نأ نكمي ذئدنعو ! ةعفنملا ةلاح .. ةدحاو

 حبصتو ضقنت ةرداغ ةظحل نو .. قتوتو دقعت قيثاوملاف ! حضاو اهرمأ ةسايسلا

 اذهب سانلا ريو ! قاثيلا ضقن ىف « ةيموقلا ةحلصملا» حولت نأ درج « قرو ىلع اربح
 بجومب « رخآ ءىش قيبطتلاو ءىش ةليمحلا ةيرظنلا نأل « نيلابم ريغ نيفختسم رمألا

 ! ةيفسلفلا ةينانويلا ةيلهاحلا

 ! «قالحألا) هذمه ديحولا لاحلا ىه تسيل ةسايسلا نكلو

 تحت امنوعضیو ‹ هل نيفلاخلا « دئاقع» ىلع نوظفاحم هوحتف دلب لك یف نوملسملا ناک

 اولخديو مهنيد اوكرتيل سانلا ىلع «اولاتحب » نأ نوبأيو « اهتسارحو ةملسملا ةلودلا ةياح
 .. قالخألا هذه مهملع - ىنابرلا هجم ىف - هللا نأل .. مالسإلا ىف

 . نوملسم نويقبرفأ ةراحمب اهنفس ىلع لمعي ةيزيلجنا ةحالم ةكرش ايقيرفأ بونج قو
 تبأدف ! ةليسو ةيأب مهداسفإ نم دبال ! نيملسم مهارت نأ ةيحيسملا ةكرشلا قيطت الو
 لماعتي «ةلمع برغأ یهو ! رمخلا نم تاجاجز مهروجأ نم | ءزج مه فرصت نأ ىلع
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 اوناكف ! ءاوس اهعيبو اهبرش « نيملسملا ىلع ةمرحم رمنلاو ! روجألا ملاع ىف سانلا ام
 ىلع نوشيعيو مهروجا نم ربكالا ءزحجلا كلذب نودقفيو « تاجاجزلا هذه نومطحم

 ضبق اوضفرب نأ مهاًصوف ٠ نوناقلاب نيريصبلا نيملسملا دحأ مهكردأ من ! فافكلا

 ةيضق ةكرشلا ىلع اوعفربو ضرألا ىلع ةعقب ىأ ىف اه ليثم ال ىتلا ةروصلا هذهب مهروجأ
 لمعلا نم متلصف نأ الإ ةكرشلا نم ناك اف .. بيرغلا فرصتلا اذه ىلع ترصأ اذا

 ! «قالحخالا) ىه هذهو ! ةدحاو ةعفد اعيمج

 سیراب لها كلبقتسي نيحف .. ! ةعفنملل . «نوبذهم» « ءافرظ » موق اسنرف لهأو

 یف «قفت» یکل كلذ لكف ١ مهفطاوع» كنوحنعيو « تيکیتالا »و فرظلاو بدألاب

 ! .. عنصت مل اذإ امأ ! دوقنلا نم هقافنإ عيطتست ام رثكأ اسنرف

 لبقتي الو روجفلا نك امأ داترب الو رمالا برشي ال ۰ كانه ناك ىرصم باش ینثدح

 هياع قيضف . حيرتسم سلاج وهو هتفرغ ىح هیتأت ةراعد نم قدنفلا هيلع هضرعي ام
 ! راعسالا هيلع عفرو ! جرختو « بعتب» ىكل قانخلا قدنفلا

 ٠ ةيموقلا دودح جراخ <« لاثملا ةردان « ةقئاف ةنامأب ةيلودلا ةراجتلا لماعتت نيحو

 ! حابرألا دقفيو ٠ قوسلا دقفي شغلاف ! «ةعفنملا» ىه امناو « قالحخألا» تسيل ىهف

 ! تالماعتلا ىف ةقئافلا ةنامألا بجوتسي حبرلا ىلع ديدشلا صرحلاو

 . هدحو « ىجراخلا» لماعتلا ىلع ًاروصقم سيل قالخألل ىعفنلا ريسفتلا اذه نأ ىلع
 قالحألا نأ رمألا دعي ماف ! ابتاذ ةيموقلا لخاد ىتالحألا عفادلا وه حبصأ ًادیور ادیورف
 قاطنلا اذه لحاد ىتح تدقف امنإو ٠ ىموقلا قاطنلا ىلإ ىناسنالا اهقاطن نم ترسحنا

 ! سالا نيب ةلدابتم ةعفنم تحبصأو « قداصلا اهديصر قيضلا
 عقوتنو قدصت تنأ ! ىموقلا مظنتلا دودح ىف عفان هنأل لماعتلا ىف ليمج قدصلا

 كنأل نكلو ‹ ةليضف هتاذ ىف قدصلا نأل ال . كلثم نيقداص اونوكي نأ نيرحآلا نم

 نم ریثکو لاما نم ریثکو دھجلا نم ریٹک ریفوت نوہسکت < ًاعیمج كلذب نوہسکت مھایإو
 ! حبرلا نم ديزم بسك ىلإ هجوت نأ نكي .. تقولا

 اف .. ةيدام ةراسخ قدصلا نوكي نيح وأ .. بسكم الب قدصلا نوكي نيح امأف
 !؟ هيلإ عفادلا امو ؟ هتميق

 .. اكيرمأ ىف اوشاع نيذلا نييرصملا دحأ ىنثدح
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 سرادم نم ةسردم ىف لمعت ةيصوصحخ ةسردم دي ىلع ةغللا ىن ًاسرد یتلتي ناک

 ىنإ : هل تلاق ٠ نيدتم ملسم هنأ تفرعو ٠ ةقالعلا اهنيب تنأمطا الو . كانه دحألا
 ركس ادم مكيبن نأ الثم فرعأ ىننإ ! سانلل ارفنم هلعجت مالسإلا نع ءايشأ فرعا

 كلذ لجأ نمو .. ريزنخ هضعف ضراألا ىلع عقوف ٠ هتاوطخ كالي دعي مل تح ةرم تاذ

 !! ریزنخلاو رمفلا مرح

 ىلص لوسرلا نأ ةقيقحلا نإو ٠ خيراتلا نم اه دنس ال ةفارخ هذه نإ : اه لاق الف

 نم ىل تنيب ام ىلع كركشأ .. هوأ : تلاق ٠ طق رمخلا برشي مل ملسو هيلع هللا
 ! ؟دحألا ةسردم ىف ىذيمالتل ءايشألا هذه سردأ ىنأ ملعت له . ةقيقحلا

 ؟ راغصلل هنيقلت ىف نيرمتست له .. ةقيقح سيل كلذ نأ تملع دقو نآلاو : لاق

 هذه سیردن نم قزترأ ینا . ىرخأ ةلأسم هذه : هوا : ةعرسم تلاق

 !!! ءايشألا

 ةيلهاحلا ريثأتب « قتيقحلا» ىتلخلا اهديصر تدقف ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف قالحألا نألو

 نأ ناكمإلا ىف نكي م .. قداصلا ىنيقحلا اهنيعم نع اهاصفنا دعب ةينامورلاو ةينانويلا

 ! تامدصلل تبثت

 ةدماص قالحألا هذه اوأر نيح ٠ برغلا ىف قالحألا ةيضقب سانلا نتف دقلو

 هتاذ تقولا ف منع تباغو ٠ ىسنجلا داسفلاو داصتقالاو ةسايسلا داسفب رثأتت ال ةخسار

 نع لصفنت نأ نكي قالحألا نأ اوبسحف « « قالحألا» هذه ىف ةيعفنلاو ةينانألا ةلالد
 نكت مل انع تلصفنا ىلا رومألا نأو ٠ ضرألا عقاو ىف ةلعاف ةيح لظتو ىنيدلا اهنيعم

 وأ) سنجلاو داصتقالاو ةسايسلا رومأ تدسف اهم « ًادبأ اذكه ىقبتس اأو .. اهوصأ نم

 ! سالا ىلع ةينانألاو ةيعفنلاو ةيدالا حورلا تغط اهمو ( ةيمتحلل تعضحخ وأ تروطت

 ثدحم ال هنأ سانلل ودبيل ىح ‹ ىلا للحتلا ءطب ىف -انيب اك - ةنماك ةنتفلاو

 . قالطإلا ىلع للحب

 ! ريطالا نأشلا اذه ىف ةلالدلا ةمساح تناك ريخألا نرقلا عبر ثادحأ نكلو

 .. اسنرفب ًادبنو
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 . ماظعلا لخاد ىف رخني سوسلاك سنجلا ناديم ىف یقالحألا داسفلا ىرس دقل

 .. روعسملا سنجلا ةأمح ىف قراغ ريبك روخام اسنرفو برحلا تءاجو

 دقف - حالسلا كلمن ال انأل ال ! مايأ ىف اسنرف تراہنا ! ثدحب نأ دبال ام ثدحو

 طخ تانيصحتن تناكو ! اسنرف كلم «‹ اهلك ابوروأ ىف اهكتفأو ةحلسألا ثدحأ تناك

 الو .. براحت ىلا «حورلا » كلمت ال األ نکلو ! نیلا كلذ ف فرع ام دشأ ونيجام

 نم اهريخاومو سيراب صقارم ىلع تيشح اہنألو ! اع عفادت ىتلا « ةماركلا» كلمت

 !! نامزلا نم نيعوبسأ ىف تملسف .. ناملألا لبانق

 !! قالحألاب امه ةقالع ال ! فورظ هذه : سانلا لاقو

 ! اکیرمأ رود ءاج م

 ابابش نأل . رطح ىف اکیرمأ لبقتسم نأ ۱۹۹۲ ةنس ریطنلا هعرصت یف یدینک رر

 لك نيب نم هنأو . هقتاع ىلع ةاقللا ةيلوثسملا ردقي ال ٠ تاوهشلا ىف قراغ لحنم مئام

 ايف اوقرغ ىتلا تاوهشلا نأل ! نيحلاص ريغ ةتس دجوي دينجتلل نومدقتي نابش ةعبس
 !! «ةيسفنلاو» .. ةيبطلا مہقایل تدسفأ

 ٠۴ لصف ىلإ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ترطضا ! عشبأو رطحأ وه ام ثدحو

 نيلم ريغ - ةفصلا هذهب - مهنألو « ىسنجلا ذوذشلاب نوباصم مهنأل اميفظوم نم افظوم
 ! ةلودلا رارسأ ىلع

 ! ارتلجنا رود ءاج مت

 ايضقب ةرجاف ةذل ءاقل رطخلل ةيركسعلا ةلودلا رارسأ ضيرعتو .. وميفورب ةيضق

 . تارهاعلا یدحا 2 برحلا ريزو

 ! ایسور رود ءاج م

 ناو ! رطح یف ایسور لبقتسم نأب ۔ یدینک حرص اک ۔ ۱۹۹٦۲ ةنس فوشورخ حرص

 ! تاوهشلا ىف قراغ لحنم ئام هنأل ‹ اهلبقتسم ىلع نمنؤي ال ايسور بابش

 ةيلهاجلا دالب قرأ !! ماعلا دالب ىترأ -ابروأ ىف لامشلا لود رود ءاج مث
 !! ةثيدحلا

 اذه ىف ةيحلا هتقاط قفنيو .. نويفألاو شيشحلا نحدي ىذلا .. دراشلا بابشلا
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 قلقت .. ىسنجلا باصتغالاو لتقلاو فطخلل فلأتت ىلا تاباصعلاو .. نونحلا لبخلا

 ! عاتجالا ءاملع نمأو <« ةلودلا نمأ

 نأ ردحنملا قيرطلا ىف ةقلزنملا ةلجعلل نكي الو .. دحلا اذه دنع فقي مل رمألا نكلو
 ! دح دنع فقت

 لاجرو باتكلاو ءابطألاو نيمأحلا نم .. نيفقملا «رابك» نم تاباصع اكيرمأ ىف
 !؟ اذام .. اهتمهم .. نوناقلا

 !! ةينوناق ضارغأل .. انزلا ةمهم ريسيت اتمهم
 .. نيجوزلا دحأ نم انزلا ةيرج ىف الإ قالطلا حابي ال ةيكيلوثاكلا تايالولا ىف

 ىلإ - ةجوزلا وأ جوزلا وه ءاوس - قالطلا بلطي ىذلا هراكلا فرطلا أجلي مث نمو

 هطبضو « انز ةيرج ىف رخآلا فرطلاب عاقيإال ٠ تاباصعلا هذه نم ةدحاو ريجأت
 ! مولعم رجأ ءاقل .. قالطلا بلط نم نمت ىنلا ةمزاللا تادنتسملا ءاطعإو « اسبلتم

 حبذم ىلع .. اقيقر !! نهعيب ! تايتفلا عيبل تاباصع كلذك اكيرمأ ىفو
 ! بولطملا نثلا هيف نوعفديو سندلا عاتملا اذه نوبلطي نيذلا ابوروأ ءايرثأل تاوهشلا

 ديدهل -!! ةيطارقميدلا  تاباختنالا ىف انلع لمعت ىلا تاباصعلا نع الضف اذه

 ! مولعم رجأ ءاقل ! رمألا مزل اذإ مهيلع ءاضقلاو نيضراعملا

 .. دحلا اذه دنع رمألا فقب ل مم

 ! رادحنالاو للحتلا تاجرد ىصقأ ىناعي ابوروأ ىف ءىشانلا ليجلا
 . باصتغالاو بلاو بلسلاو فطخلل تاباصع
 ! راجحألاب اهذفاون فذقو تاراطقلا ةمجاهل - لافطألا نم  تاباصع

 الع نم جرختل نابضقلا ىلع راجحألا عضت - لافطألا نم - تاباصع
 ! تاراطقلا
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 .. تاردخلا ةيقبو نويفألاو شيشحلا تاباصع

 . بوكرلا ةرجأ عفد نم « غيوزتلا»

 ! ناسنإلا اهروصتي نأ نكمي ىلا « لئاذرلا» لك

 ! ةقيقح
 ! ةلماش ةروص دعب حبصي مل داسفلا اذه ن

 ! ةريثك لئاضفو ! هلك رادجنالا اذه دعب ةيقيقح لئاضف ةيبرغلا ةيلهاجلا ىف لازتامو

 اليج - هللا ءاش اذإ  ةثيدحلا ةيلهاحجلا شيعت نأل ىنكت لئاضف .. ! ةكسايم لئاضفو

 ! رايہنالا لبق رحخا
 !؟ رش مأ ريخ ! طوبه مأ دوعص ! ريسلا طح ةلالد وه مهملا نكلو

 ىلع اوكحضي نأ اولواح . ريذنلا اولهاجتي نأ رمألا أدم ىف سانلا لواح دقل

 ! «روطتلا» هنإ ! ريب ايندلا نإ : اولوقبو ‹ لامرلا ف مهسوءر اونفديو مهسفنأ

 ىلا « نوعفتري» ماو «! فقثتلا»رو لقعتلاب نورهاظتي - ةجام ىف موق حار لب

 ! روطتلا ىوتسم

 هنإ ! ريثكب ىضاملا ليجلا نم ريخ وه لب . . ريب ديدجلا ليجلا نإ : مهلئاق لوقب

 ليجلا ىلع مكحن نأ انل زوجي ال هنإ ! هفورظ ةياقعب شيعي روطتم حتفتم ءىرج ليج

 فورظلا ىف ةايحلل حلصت ال نحن انتايقالحخأ نإ ! فلختملا نحن انليج ةيلقعب «دعاصلا »

 . ادعاص <« هفورظ بسح « هسفنب هتایقالحخأ منصب ديدحلا ليحلاو « ةديدجلا

 « فرحتم وأ لحتم ديدجلا ليما نأب نوعجاصتي.نيفلا إو ١ هلا ءاش ام لإ .. دعاص

 . ديدجلا ليجلا راظنمب رومألا اوري نأ نع اوزجع نيذلا نوفلختملا نوا مه

 ! اكيرمأ نم ! ابوروأ نم ! مهسفنأ «ةداسلا» دنع نم ءابنألا تءاج م

 ىوتسم ىلإ عافترالاو فقلتلاو لقعتلاب نورهاظتي نيذلا ديبعلا ةنسلأ مجلت تءاج

 ! روطتلا

 ررقتو ٠ بابشلا فارحنا ىف رظنلل كانه دقعت « ةيملع » تارتۇم نإ : لوقت تءاج

 ادغ ىلوتيس ىذلا ءىشانلا ليج لا نأو .. اقح ريطح رمألا نأ _ هيف لزه ال مراص دج یف
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 «ةيبرغلا لودلا» نأو . لبقتسملا لع نمنؤي ال ٠ طباه فرحنم ليج .. رمألا دايق

 ! راوبلاب ةددهم

 لبقتسمل ةلئالا راطحألا ىف ركفي ال ىذلا . ىناسنا اللا ريكفتلا اذه نع رظنلا فرصبو

 . حورلا هذه نم ىحوبو «ةيموقلا» دودحلا لخاد نم رظنب اعإو ٠ «ناسنإلا»

 _ ةثيدحلا ةيلهاج لا هسرامن ام « الخأ» فارحنا وهو - ريكفتلا اذه نع رظنلا فرصب
 ! لاوزلاب اهلك ةيرشبلا ديدمت دح ىلإ .. دح ىصقأ ىلإ ةريطخ ةلالدلا نإف

# % * 

 - ىودعلاب -رشتني ىذلا ٠ ةثيدحلا ةيبروألا ةيلهاجلا ىف « قالحألا» خيرات كلذ
 ضرألا نادلب ةيقب ف

 ىف ةديقعلا نع تاصفنا نيح .. ىلصألا اهنيعم نع تلصفنا نيح قالخألا نإ
 نأ عطتست مل .. دمصت نأ عطتست .. ةديقعلا هذه تافارحناب ترثأت نيح وأ .. هللا

 . شيعت

 ! نورق ةدع ىلا اہئانب یف تجاتحا یا .. ابوروأ قالخأ ترابنا نیا نینرق یف

 مول ىح شيعت نأ نم انگ

 دشألا وه ءىشانلا ليحلا نأ هيف ام رطخأو .. موي دعب ًاموي لءاضتي ديصرلا اذه نإ
 نم ديزل ضرعم هلأل <« ةروطحخ دادزي لبقتسملا نأ كلذ یعمو .. اللغ راك ألاو اداسف

 .. رادحالا

 . قالحألاب هل ةقالع ال اذكو اذك نإ : لاقي نأ ىدجي دعي لو

 ٠ سنجلا جورخ مت ٠ داصتقالا جورخ مت ٠ قالحألا ةرئاد نم ةسايسلا جورخ نإ

 دنع ردحنملا ىلع ةقلزتملا ةلجعلا فقت نأ نكمي ال ! قالزنالا نم ديزمل ةيادب الإ نكي مل
 ! قالزنالا یف دیزت نأ دہال .. نیعم دح

 قالزنالا نم ديزم لعفلاب ثدح دقو

 . هللا ةدابع نع ةفرحنملا ةيلهاجلا هذه ىف ثادحألا ريسل ةريطالا ةلالدلا ىه كلتو
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 .. املا ىلإ داسفلا لصو دق

 ! عادحخ كلذك هناف .. مظعلا یف رخنی وهو اج ًايطبو .. ائيطب سوسلا ناک نلو

 , تاظح ا اياس ودبي ناك ىذلا ٠ روخنملا دس راني ةدحاو ةظحل ىف
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 . نيسنيلا تاقالع ىف

 ! ةيقلخلا ةيحانلا نم نيسحجلا تاقالع ىف داسفلا نع ثدحتن نل انه

 ؛ لصفلا اذه نم قباسلا بابلا ىف ةرباع ةراشإ ىتلخلا داسفلا اذه ىلإ انرشأ دقل
 ىسضفنلا نايكلا ىف ىأ . عمتحلاو سفنلا ىف لالتخا وه ثيح نم هسردن انه انکلو

 . سانلل ةيعاتجالا ةايحلا ىفو ٠ ناسنإلل

 تالواغ لك نم مغرلا ىلعو ! هيلإ راشي نأ نم ىتح حضوأ - تلخ داسفك - هنإ

 سكرامو « ةرم ديورف دي ىلع «! ةيملعلا» تايرظنلاب هطيحت نأ « ةثيدحلا ةيلهاجلا
 ‹ سانلا ناهذأ ىف رقتست ماهوأب هطيحتو .. ةرم ماكردو < ةرم خيراتلل ىداملا ريسفتلاو

 رمتسم ليسب هطيحتو ! . قالحألاب امه ةقالع ال ةتحب ةيجولويب ةيامع سنجلا نإ : مهوقك
 ‹ ةفاحصو ةعاذإو نويزفيلتو انيسو تايحرسمو صصق نم ! «ىفلا» جاتنإلا نم
 ( ىعيبطلا» ءىشلا الأ ىلع اهروصتو « ةشئاطلا سنجلا ةظحل لالخ نم ةايحلا روصت

 لاحتلا نوكي ناف ٠ هلك كلذ نم مرا ىلع ! .. داف الو هيف فارما ال ىذلا

 .. ءاهتنالا ىلا ءدبلا نم اقلخ ًاداسف الإ ىسجلا

 ناکم لک یف قالحألا راتل لمعن نأ بحجب ١ : «نویهص ءاکح تالوکوتورب ١ لوقت

 سمشلا ءوض ىف ةيسجلا تاقالعلا ضرعي لظيسو « انم ديورف نإ . انترطيس لهستف
 هزئارغ ء ءاورإ وه ربكألا همه حبصبو ؛ سدقم ءیش بابشلا رظن یف یتبب ال یکل

 . «هقالخأ رات دذثدنعو ٠ ةيسنحلا

 مئارآل جيورتلاب ةشتينو سكرامو نوراد حاجن انبتر دقل» : تالوكوتوربلا لوقتو

 لكب الل حضاو ىدوہلا ريغ ركفلا ىف مهمولع هئشنت ىذلا قالحألل مادا رثألا نإو

 . « دیک أت

 ! قالخألا ىف داسف - هيف ليق اهم -نذإ هنإ
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 داسف هنأ ىلع _ ةيساسأ ةفصب انه هجلاعن نأ ديرن ال كلذ نم مغرلا ىلع انكلو
 «قالخأ» وه ام نيب اولصف دق - ءايشألل ىلهاجلا مهروصت ف - سانلا نأ كلذ . تلخ
 . كاذو اذه نيب رمالا ةقيقح ىف لاصفنا الو ! «ةايح» وه امو

 جاربألا ف سردت تابرظن تسيل . عقاولا نع الصفنم ايش تسيل « قالحألا» نإ
 نأ نكم الو ! ةيعقاولا ةايحلا نيناوق ريغ ةصاح نيناوق اه سيلو . اهتاذب ةلقتسم ةيجاعلا

 ىف داسفلا : دحاو ءىش امه امنإ . ةعقاولا سانلا ةايح ىف ةماقتسا عم « تلخ » داسف دجوي

 .. قالحألا ىف داسف هانعم ةايحلا عقاو ىف داسفلاو . ةايحلا عقاو ىف داسف هانعم قالحخألا
 . ةلماشلا ةيرشبلا ةرطفلاو ‹ لماكتملا ىرشبلا دوجولا نم دمتسم دحاو نوناق ابنأل

 ‹« ةعقاولا ةايحلا ىف هرثأ ةيحان نم نيسنجلا تاقالع ىف لالتخالا سردن نيح انهو

 . قالحألا ىف داسف هنأب لوقلا ىنعم ةياهنلا ىف نيبن

 ليوط ىدم ىلع نيسجلا تاقالع ىف للحتلا ثدح ةيرشبلا ةايلا ىف ءىش لكك

 .. ء یطب جردت فو

 اهتروص اك < ابوروأ ىلع ةرطيسملا ىه ةيحيسملا مهاغملا تناك ىطسولا روصعلا ىف
 . ساللل ةيبوروألا ةسيئكلا

 عاتم ىلع عافترالاو ةداهزلا نم نول ىلإ اعد دق مالسلا هيلع حيسملا نأ كشالو

 ةيرشبلا فهلت ةهجاومل ٠ نيد لكو ى لك ةوعد ىه هذه نأ قوفو . فوهلملا دسجلا

 ىب نيب ءاوس ةياغلا ىصقأ غلب ايقلخ اداسفو ايدام انايغط هجاوي ناك هنأل ‹ مالسلا هيلع

 . ىنامورلا ماعلا وأ ليئارسإ

 نأ كل ريخ هنإف ٠ كنع اهقلأو اهعلقاف كنيع كترثعأ اذإ» : ليجانألا ىف ءاج دقو
 . « نهج ىف هلک كندب ىتلي نأ نم كئاضعأ دحأ كلبي

 4 ةبآ سماخلا حاحصإلا یم لیجبنا )1(
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 ىلع اتضرف ىلا ةيقلخلا اهميهافم ةسينكلا تدمتسا - هلاثمأو _ لوقلا اذه نمو

 : اهوعدتبا ىلا ةينابهرلا تناكف ٠ سانلا

 .  مہيلع اهانبتك ام  اهوعدتبا ةينابهرو »

 ىغبني سند یناطیش قولخم ةأرلاو هتاذ ىف رذق سند سنجلا نأ ماعلا ءاجيإلا ناكو

 نم قتألا ديعسلا نكلو < ةماعلل - ةيناويح - ةيزيرغ ةرورض جاوزلاو هنع داعتبالا
 . جوزتب الو هيلع « عفتري» نا عاطشسا

 ىلع ةينامورلا ةيروطاربمإلا ىف ةعشب ةعينش لذابم : ًانيح كلذ ىلع رومألا تضمو
 نم ًارارف « ندملا لخاد ىفو ‹ ىراحصلا دودح ىلع قافآلا ةعساو ةينابهرو « اهعاستا
 . داسفلا

 «ابوروأ ىف قالحألا خیرات» باتک یف « یکیل» لوقی

 نإو . ىصقألا روجفلاو ىوصقلا ةينابهرلا نيب حجرأتت نيحلا كلذ ىف ايندلا تناك»

 ىف عمتجا دقو « روجفلاو ةعالخلا ىف ندملا قبسأ تناك داهزلا ربكأ اف رهظ ىلا ندملا

 . هتماركو ناسنإلا فرشل ناودع امه ناذللا مهولاو روجفلا رصعلا اذه

 لظ ىف - تاقالع نم اموح امو «سنجلا» ةركف نم روفنلا بتاكلا روصيو

 : لوقيف - ةينابهرلا

 نودقتعب اوناکو ‹ نهب عاټجالاو نهبرق نم نومنأتيو « ءاسنلا لظ نم نورفي اوناكو »
 طبعت - تاقيقشو ًاجاوزأ وأ تاهمأ نك ولو - نہلإ ثدحتلاو قيرطلا ىف نتفداصم نأ

 . «ةيحورلا مهدوهجو ماعا

 : لوقب « مملاوقأ ضعب « باجحلا» هباتك ىف ىدودوملا ىلعألا وبأ ذاتسألا لقنيو

 لصأو ‹ ىصاعملا عوبني ةأرملا نأ ٠ نأشلا اذه ىف ةيساسألا ةيلوألا مهنيرظن نف »

 هکیرحت ردصم یه ٹیح نم « منهج باوبأ نم باب لجرال یهو ‹ روجفلاو ةئيسلا
 ةمادن اسحبف « ءاعمج ةيناسنالا بئاصملا نويع تسجبنا اهنمو . ماثألا ىلع هلمحو

 ىذلا سيلبإ حالس هنأل < اهاجو انسح نم ىحتست نأ اه ىغبنيو ! ةأرما انآ الجحو

 )٩( دیدحلا ةروس ]۲۷[ .
 ) )۲ىودنلا نسحلا بأل نيملسملا طاطحاب ماعلا رسخ اذام باتك نع .
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 ةرافكلا ءادأ نع عطقنت الو رفكت نأ اميلعو « ةعونتملا هتحلسأ نم حالس هیزاوی ال

 . «اهلهأو ضرالل ءاقشلاو ءزرلا نم تت ا تتآ دق یلا یھ األ ٤ ادا

 ‹ اهتمنأو لوألا ةيحيسملا باطقأ دحأ « ٣16(سانهص نايلوترت» هلاق ام كنودور

 ةعفاد امنإو ‹ ناسنإلا سفن ىلإ ناطيشلا لحدم اهنإ : ةأرملا ىف ةيحيسملا ةيرظن انيبم

 . «لجرلا ىأ - هللا ةروصل ةهوشمو . هللا نوناقل ةضقان « ةعونمملا ةرجشلا ىلإ ءرملاب

 ةنايدلا ءايلوأ رابك نم دعي ىذلا طر stem ماتسوس یئارک لوقی كلذكو»

 < ايف بوغرم ةفآو « ةّيْلج ةسوسوو < هنم دبال رش ىه : ةأرملا نأش ىف ةيحيسلا
 !٠ هوم ىلطم ءزرو « ةكاتف ةبوبعو ٠ تيبلاو ةرسألا ىلع رطحو

 ةأرملاو لجرلا نيب ةيسنجلا ةقالعلا نأ اتصالخف « ءاسنلا باب ف ةيناثلا مهيرظن امأ»

 یمسر دقعو حاکن قیرط نع تناک ولو ۔ بنجتت نأ بحب اھسفن ی سجن یھ

 . ٩ عورشم
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 اهب رمأي نأ نكمي الو + نيدلا اهب رمأب مل ىتلا - ةفرحنملا ةيلهاجلا ةرظنلا هذه نم
 . رحآلا هاجتالا ىف فينع یلهاج لعف در ثدح - یب

 . یش لماوعلو .. ءیطب جردت یف ثدح

 داسفلا عاونأ لكل ايواح < اهتاذ ةريدألا لحخاد ثدح ىذلا عورملا داسفلاف

 ىدحإ ناك .. هضعبو ضعب قيرف لك نيب امو ‹ تابهارلاو نابهرلا نيب ام ٠ ىسجل ا
 « عفرتلا» اذه نع سانلا تفرصو <« اهوصأ نم ةينابهرلا مقلا تلخلحخ ىتلا تامدصلا

 . تاوهشلا نع نوثحبإ اوردحناف < ملس ريغ وأ ناک املس

 . داسفلا ليبس ىف ىرخأ ةيوق ةعفد

 الب - ءايوقألا نابشلل لقنو « ةرسألل كيكفت نم هثدحأ امو « ىعانصلا بالقنالاو

 . ۲١ ص «باجحلا» (۱)
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 نم ةرتف عيقونو « قالحألا ةضافضفلا ةنيدملا ىلإ ظفحتملا تمرتملا فيرلا نم -رسأ

 ‹ ةنيدملا ىف ةرسأ هب نوئشني ىذلا لوقعلا رجألا نم منامرم مهلع « ىسجلا لطعتلا »

 ةمقل نمضتل ققلخلا لذبتلا ىلإ اهرارطضاو ٠ عساو قاطن ىلع ةأرملا ليغشتو

 . شيعا

 ىف هعم ةاواسملا كلذ ءانثأ ىف - الطو ٠ لجرلا مم ةاواسملا ةيضقب ةأرملا لاغشناو

 .. ةلماشلا ةماتلا ةاواسملا عورف نم عرفك + روجفلا

 . داسفلا ليبس ىف ةفينع ةعفد ناك كلذ لك

 .. عقاولا ملاع ىف وأ تايرظنلا ملاع ىف ءاوس <« ةيملاعلا ةينويهصلا هلك كلذ تفقلتو

 قالخألا رمأ نم نونو «ءاملعلا» نم مهريغو < مراکردو دیورفو سکرام حارف

 اهطاشل سرامنو جرخت نأ  هتقيرطبو هتيحان نم لك -ةأرملا نوعديو <« انوفخسيو

 . لجرلا لوانتم نم ةبيرق ةلهس نوكت ىح « ىسنجلا

 ةعاذإلا نم ًاهتّنرَوَو - ةيساسأ ةفصب ةيدو ةعانص ىهو - انيسلا تحار م

 . «عاتمتسالا»و ‹ ىسجلا للحتلا عاونأ لك ديزت « نويزفيلتلاو

 . طالتخالا ىلع ةمناقلا « ةبعانجالا» ديلاقتلاو .. ةنيزلا تويبو .. ءايزألا تويبو

 ! .. ةيانلا ىف ةلماكلا ةيحابالاو

 ! جيردتلاب

 , ةدحأو ةعفد كلذ لک ثدح مل

 ىف نونيزي «روطنلا» راصنأ لظو « للحتلا نم نورذحب قالحألا راصنأ لظ دقف

 . ءالؤهو ءالؤه نيب ةفينع ةليوط كراعملا موقتو .. داسفلا

 .. للحتلاو ةيحابإلا وحن ٠ مالعإلا لئاسو لكب ٠ رركتملا حلملا مثادلا هيجوتلا نكلو
 لبس سانلل رسيت ال ىتلا - الصأ ةيدوهلا - ةيلامسأرلا اهتعضو ىلا ةيداصتقالا فورظلاو
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 ال ىلا تايرغملاب ىسنجلا لطعتلا ةرتف المت مث ٠ ركبملا بابشلا ةلحرم ىف فيظنلا جاوزلا
 .. امئادن نع فارصنالاو اهاتحاب - هتروف ىف  باہشلل لبق

 .. ملعتلا رود ىفو عراشلا ىفو لمعلا ىف ةليمز ء ةأرملا ىلع لوصحلا ةلوهسو

 م .. انيسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا قيرط نع اهب ةأرلا تدؤوز ىلا ءارغإلا نونفو

 .. نويزفيلتلا

 „ ةيمسر ربغو ةيم“ر ةراعدلل توب نم . هناولأو هروص ا ف حاتملا ءاغبلاو

 . ةسندلا ةعاضبلا مم مدقتو « نئابزلا» داطصت والمو حراسمو

 نلو] ءافتكالا الإ .. طباض الب . عاتمتسالل تقلخ ةايحلا نأب ىركفلا هيجوتلاو
 الب .. ىضمتسف اهنيح ف ناسنإلا اهليت مل نإ ةدحاو ةصرف اهنأو [! ءافتكالا ثدحم

 . وجر

 فرطلا نم هاصقأ لالتخالا غلبف ٠ ةفرحنملا ةيلهاجلا ىف هلمع لمع كلذ لك

 .. عافدنالا ىصقأ ىلا تمزتلا ىصقأ نم .. رحآلا
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 تحبصأو .. ديلاقتلاو قالحخألاو نيدلا دويق نم سانلا ررحتو .. ةأرملا « تررحت »و

 .. ناكم لك ىف اهتلوازج صحرتو ا٠ موقتو ةلودلا اهرسيت ٠ اهب ًافرتعم ةنايد ةيحابإلا
 ةفاحصو اصصقو اثوحو ابتك ٠ الإ ةوعدلل ىوقلا عيمج  اهرصبو اهعمس تحل  دنجلو
 . نويزفيلتو نيسو ةعاذإو

 : «ةفسلفلا جهابم» هباتک ف « تناروید لو » لوق

 ىلإ ىدتن فيك ىنعن . طارقس لاب تقلقأ ىلا ةلكشملا كلت ىرخأ ةر هجاون انئإ»
 انثارت ددبن اننإ ؟ سانلا كولس ىف اهرثأ لطب ىلا ةيولعلا رجاوزلا لح لع ةيعيبط قالحأ
 [١ج ٦٠ص ] ...٠ نجاملا داسفلا اذمب ىعايجالا

 نوناقلا ناك دقف . انقالحأ ريغت ىف رشابملا ببسلا وه اهعويذو لمحلا عناوم عارتحاو ١

 نکم ال ثي ةوبألا ىلإ ىدۇي حاكنلا نأل . جاوزلاب ةيسنجلا ةلصلا ديقي امي دق قالحألا

 تلعنا دقف مويلا امأ . جاوزلا قيرطب الإ هدلو نع الوثسم دلاولا نكي ملو ٠ نيب لصفلا

 نأل ٠ هنوعقوتي انؤابآ نكي مل افقوم تقلخو ٠ لسانتلا نيبو ةيسنجلا ةلصلا نيب ةطبارلا
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 ٠١١ ص ] ..٠ لماعلا اذه ةجيتن ريغتلا ف ةذحآ ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلا یمج

 [اج

 ىلإ هيف مدقت ىذلا تقولا ىف ٠ جاوزلا نع طبثم لك ىلإ ىضفت ةنيدملا ةايحف »
 متي ىسنجلا وغلا نكلو . اهءادأ لهسي ليبس لكو ةيسنجلا ةلصلا ىلع ثعاب لك سانلا

 الوقعمو ايلمع اثيش ةبغرلا عمق ناك اذإف . ىداصتقالا وفلا رخأتي اك . لبق ناك اع ارکبم
 ةراضح ىف ىعيبط ريغ وأ اريسع ارمأ ودبي نآلا هنإف . ىعارزلا ىداصتقالا ماظنلا للظ ىف

 رغم الو . نيثالثلا نس ىلإ لصي دقل ىح ٠ لاجرلل ةبسنلاب ىتح جاوزلا تلجأ ةيعانص
 نمزلا ىف ناك |ع سفنلا طبض ىلع ةوقلا فعضت نأو . ةروثلا ىف مسجلا ذخأي نأ نم
 ناك ىذلا ءايحلا ىنتخجيو ٠ ةيرخسلل اعضوم ةليضف تناك ىلا ةفعلا حبصتو . مدقلا

 ىف اهقحب ءاسنلا بلاطتو ٠ مهاياطخ دادعتب لاجرلا رخافيو ٠ الاج لالا ىلع ىنضي
 ارما جاوزلا لبق لاصتالا حبصيو . لاجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةدودحم ريغ تارماغم

 تقرمت دقل . سيلوبلا ةباقرب ال تايواملا ةسفانب عراوشلا نم اياغبلا ىنتختو . افولأم

 -٣١٠ص] “هب محب ىندملا ماعلا دعب ملو ٠ ىعارزلا ققالخألا نوناقلا لاصوأ
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 . هنع الوئسم جاوزلا ريخأت لعجن نأ نكمي ىذلا ىعاتجالا رشلا رادقم ىردن انسلو »

 مظعم نكلو . بذت م ددعتلا ىف ةبغر نم انيف ام ىلإ عجري رشلا اذه ضعب نأ ىف الو

 . ةيجوزلا ةايحلل ىعيبطلا ريغ ليجاتلا ىلا رضاحلا انرصع ىف نظلا ربك أ ىف مجري رشلا اذه

 للعلا مهن لواحن دقو . هلبق دوعتلا ةرع بلاغلا ىف وهف جاوزلا دعب ةحابإ نم ثدحن امو

 رفم ال رما اهنا رابتعاب انع زواجتن دقو ٠ ةرهدزملا ةعانصلا هذه ىف ةيعاتجالاو ةي ويلا

 تقولا ىف نيركفملا مظعمل عئاشلا ىأرلا وه اذهو (!) ناسنالا هقلخ ماع ف هنم

 ةيكيرمأ ةاتف نويلم فصن ةروص نع رورس ىف ىضرن نأ لجخلا نم هنأ ريغ . رضاحلا

 بدألا بتكو حراسملا ىف انيلع ضرعت ىهو ةيحابإلا حبذم ىلع اياححض نهسفنأ نمدقي

 روطتلاب ىنلفلا للحتلا رسفيف ٠ خيراتلل ىدالا ريسفتلا ىده ىلع رومألا رسفي بتاكلا نأ حضاو )١(

 ىلا ةيعويشلا ةلودلا نإ .. الع ديكرتلاو الإ ةراشالا ىغبني ةماه ةقيقح لفغأ هنكلو . ىداصتقالا

 ركبملا جاوزلا ىلإ اهدالب ىف نابشلا هجوت مل .. لالا سأر ناطلس نم ١ مهررحتو» سانلا قازرأ كلمت

 ! سانلا لهاك نع ةيداصتقالا ةرورضلا ةنعل تعفر - معزت ايف - اهنأ مغر ٠ ىنلخلا داسفلا عنمي ىذلا

 . ةبرشبلا ريمدتل مومسم هيجوت هنكلو . هتقيقح ىف ايداصتقا اًروطت سيل رمألا نإ
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 ءاسنلاو لاجرلا ف ةيسنجلا ةبغرلا ةراثتساب لالا بسك لواحت ىلا كلت ٠ فوشكلا

 . ةحصلل هتياعرو جاوزلا ىح نم - ةيعانصلا ىضوفلا ىح ىف مهو - نيمورعلا

 جاوزلا لجؤي نيح لجر لك نأل . ةبآك ةروصلا نم رحآلا بناجلا لقي الو»

 ةزئارغ ءاضرإل لجرلا دجيو . رهاظ لاذتبا ىف نعكستي نم عراوشلا تايتف بحاصب
 |ظنمو ٠ تانيسحتلا ثدحأب ًازهحم ايلود ًاماظن ٠ ليجأتلا نم ةرتفلا هذه ىف ةصاخلا

 ةراثإل اهروصت نكي ةقيرط لك عدتبا دق ماعلا نأ ودبيو . ةيملعلا ةرادالا بورض ىمسأب

 . ۱١۸[ ۱۲۷ ص ] «.. اهعابشإو تابغرلا

 موجه عم نظن ام رثكأ نواعت دق ةذللا ىلع لابقالا ىف ددجتلا اذه نأ نظلا ربكأو »

 لالا مهسكأ دقو - تايتفلاو نابشلا فشتكا نيحو . ةينيدلا تادقتعملا ىلع نوراد
 «.. نيدلاب ريهشتلل بہسو ببس فلآ معلا ىف اوسقلا ٠ مهذالم رهشي نيدلا نأ _ ةأرج

 . ۱۳٤[ ص ]

 - حيحصلا ىعلاب ًاجاوز سيل [ثيدحلا عمتحلا ىف ةأرلاو لجرلا] اهجاوز ناك الو »
 تاموقمو « هيلع موقي ىذلا ساسألا هنادقفل دسفي هنإف - ةوبأ طابر ال ةيسنج ةلص هنأل
 |ميسفن ىف ناجوزلا شكنيو . عونلا نعو ةايحلا نع هلاصفنال جاوزلا اذه تومي . ةايحلا

 اهثعبي ةيدرف ىلإ بحلا ىف ةدوجوملا ةيريغلا ىبتنتو . ناتلصفنم ناتعطق (هنأك نيديحو
 ىلإ ةفلألا ىدؤت نيح ٠ عيوئتلا ىف ةيعيبطلا هتبغر لجرلا ىلإ دوعتو . رحاسملا ةايح طغض
 . ۲۲٣۰[ ص ] ...٠ هتلذب ام رکا هلذیت دیدج ةأرملا دنع سيلف . فافختسالا

 نوکت نل انا نظلا ربک أ . انبراجت جئاتن نع انوربح نوفرعي نيذلا نم انریغ عدنل»

 ىلإ بير الب انلمحيس ٠ رييغتلا نم رايت ىف نوقراغ نحنف . هديرن وأ هيف بغرن ًائيش
 فراج لا ناضيفلا اذه عم ثدحم دق ءىش ىأو . اهرايتخا ىف انل ةليح ال ةموتحم تاياهن

 ‹ ءافتخالا ىف ىربكلا انندم ىف تيبلا لحخأ دقو نآلاف < مظنلاو ديلاقتلاو تاداعلا نم

 ةعتملا جاوز نأ بير الو . ةماملا هتيبذاج ةدحاو ىلع [روصقملا] رصاقلا جاوزلا دقه دقف

 ‹ رحلا جاوزلا دادزيسو . ًادوصقم لسنلا نوكي ال تيح < رثكأف رثكأ دييأتب رفظيس
 ةأرلا ربتعت فوسف + ليمأ لجرلا بناج ىلإ ابتيرح نأ عمو . حابم ريغ مأ ناك ًاحابم
 ىوتسملا» راهنيس . دحأ امهزاغب ال مايأ ىف ايضقت ةميقع ةلرع نم ارش لقأ جاوزلا اذه

 ومنيس . جاوزلا لبق ةبرجتلا ىلع ءىش لك ىف هديلقت دعب لجرلا ةأرملا ثحتسو « جودزما
 روص ىف هرسأب جاوزلا ماظن غاصي من . ةمطحلا تاجزلا اياحضب ندملا محدزتو ٠ قالطلا
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 لك ىف ًاعئاش ارس لمحلا طبض حبصيو ةأرلا عينصت مني امدنعو . ةحامس رثكأ ةديدج
 ةيبرتب ةصاخلا ةلودلا مظن لحت وأ « ةأرملا ةايح ىف ًاضراع ًارمأ لمحلا ىحضي ةقبط
 . ۲۳١[ ۲۳۰ ص ](ءیش لک اذهو .. تیبلا ةيانع لحم لافطألا

 ! قيلعتلا نع انينغت نأب ةريدج « ىبرغ بتاك نم ةداهش
 للحتلا نع عمتجماو سفنلا ف تمجن ىتلاو < بتاكلا اهحرشي ىلا دسافملا نا

 ةرذنملا .. نأشلا اذه ىف ةثيدحلا ةيلهاجلا ةعانش ىلع اننويع حتفت نأب ةريدجل .. ىسنجلا

 ! « قالغالاب» ةداع فرعي ىذلا قيضلا لاحلا ىف ال ‹ هعومخ یف ناسنالا نایک ریمدتب

 . داسفلا نم ًايجان عمتحناو سفنلا ىف ًائيش كرتب م ىسنجلا للحتلا اذه نإ

 ةراشالا ردجت امو !؟ بتاكلا اذه اهضرع ىلا ةرفنملا ةركلا ةروصلا دعب ىب اذام

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ى نآلا نحو ! ۱۹۲۹ ةنس اذه هباتک بتک فلؤملا نأ هيلا

 « ثدح دق بتاكلا هب ًأبنت ام لك نأ اننيعأب دهاشن « ىربکلا ةيلهاجلا نرق « نيرشعلا

 رل هدر كلم ااذ ةيلهاحلا دع م ثيم یرشتساو 4 صضرألا عاقب لک ی رشتناو

 ! ناطلس داسفلا ىلع اه دعي ملو “ ادیا نم تلفأ مامزلا نأل .. تدارأ

 ! اهلصفت مل وأ ! داسفلا رومأ لك ىلإ رشت مل انه اهانلقن ىتلا تافطتقملا نکلو

 ف عوضوملا اذه نع ١ مالسإالاو ةيداملا نيب ناسنإللا» باتک یف ليصفتلاب تثدحت دقو

 باتك ىف ىرحأ ةيواز نم كلذك ليصفتلاب هنع تثدحتو .. « ةيسجلا ةلكشملا» لصف

 هذه ةعيرس ةروص مسرت نأ ىنكي امن إ . كانه هتبتك ام انه ديعأ نلو . « تابثلاو روطتلا »
 ‹ سنجلا نوئش ىب «ناسنالا» طابر نم تتلفنا نيح تراص فيك « ةنونحلا ةيلهاجلا

 ! ناويحلا طباوض ريغب .. ناويحلا ماع ىلإ تسکتراو

 تافرصنم طبضت « طباوض»و «ريباعم» ٽاذ ., هللا اهقلح اک ةيناسنإلا ةرطفلا نإ

 نوكي نلف ٠ طباوضلا تلطبو ٠ رايعلا تلمنا اذاإف .. اهرادقم ددحتو ةيويحلا ةقاطلا
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 اهوجري ىلا ةداعسلا هبسكي نلو . هعمتحمو هسفن ىف ناسنالا بيصي اريح » اذه

 ! تالفنالاب

 سيلو .. بلعب ىذلا قطنملا وه ةبانلا ىف اهقطنف .. ةرطفلا ىدحت ىف ةدئاف الو

 ! ءاوهألا قطنم

 الب سنجلا عاتم ىلع اوبلاكتو _ ةتمزتملا - ةقباسلا ةيلهاحلا دويق نم سانلا تلفنا نيح

 ؟ عقاولا ماع ف ثدح یذلا ام .. دویق الو زجاوح

 ؟ عابشوال صرفلا ةحاتاب ةوهشلا « تعبش» له

 نم ةروص ةيأ ىف عانتمالا وأ «تبكلا» نإ : نولوقب تالفنالاو « ةيرحلا» ةاعد ناك

 دوهجلا ددو باصعالا لغشت

 ببس ريغبو ٠ لوقعملا دملا نع عانتمالا لوطي نيح كلذ ثدح . من ..و

 ؟ دويق الو دودح الب ةحابالا ةجيتن اف ! لوقعم

 وأ ةلودلا ءاضغإب « هتكراب »و ىسنجلا عاتملا تحابأ دق اهلك قرشلاو برغلا دالب نإ

 وأ رجز وأ یہن لک نع ًادیعب عابشإلل ةيعقاولا صرفلا ةحاتإو ٠ حيرصلا اهعيجشت

 .. عیورت وا فیوخحت

 ؟ حاملا قلطملا عابشإلاب ادت مل ةعوجلا لاب اف

 وأ ًابعاذإ ًاجعانرب مك .. ةعيلخ ةروص مك .. ةصق مک .. ًاباتک مک .. ًاملف مک

 نم بابشلا «اهكليتسي» .ةيراع هبش وأ ةبراع ةلفح مك .. ةينغأ مك .. ًاينويزفيلت
 Ç ری لسا

 ةلوهس ىف ىسنحجلا لاصتالا ايف عقب - تارملا نم نييالم مك - كلذ عم ةرم مكر

 ؟ رسيو

 ؟ روعسملا مهنلا اذه عبشي مل مِل

 ! ٠ قالحألا ر نع ثٿدحتن ال

 امه « ةيئاسنإ» سفن لكل رفوتي نأ ىغبني ىذلا رارقتسالاو ىسفنلا نمألا نع ثدحتن

۱۷۸ 



 ىلا ةيناسنإلا «ىقلا» نع ثدحتنو ! ناويحملا ةمهم ريغ ضرألا هذه ىلع ايضقت ةمهم

 ىلإ ىعست ىتلا ةءانبلا ةفداملا ةيلعتسملا ةدشارلا ةايملا يق : ناسنإلا بلق رمعت نأ یغبنی
 ! ناسنالا نایک لب « مدقتلا »

 هذه . راحتنالا اذه . نونجلا اذه . ىصعلا طغضلا اذه . مئادلا قلقلا اذه

 ؟ روعسملا ملا اذه اهدفاور نم سيل وأ .. ةميرجلا

 . ةرسألاو

 ؟ دودح نود ةوهشلا قالطإ نم ةرسألا باصأ اذام

 ةقيقرلا مييديأب نوكسمب الافطأو « ايجوز ًاطابرو < اكسو ةحار ةرسألا دعت م
 . نادجولا ىف قمعتتو قثوتتف ٠ اهابح

 ! ةايلا ىدم هاسنج رشاعتي ناويملا ضعبف .. ناوي ناويح ةَرشِع ىح دعت م لب

 ! امتاذ ةيحابإلا وه  تنارويد لو لاق اك كلذ ىف ببسلاو

 ةايحلاو ةصقارلا تالفحلا ىف .. ددعتلا ىلع |بابش ةرتف ىف نادوعتي ةاتفلاو ىتفلا نإ

 تاباغلاو شارحألا ىف تاركسعملاو .. عنصملاو بتكملاو عراشلا ىو تيبلا ىف ةطلتخلا

 ! راہنألاو راحبلا ءىطاوشو

 هبسانب ىذلا صخشلا ام لك دم ىح ! ةبرجتلا ىه ددعتلا « ةجحرو

 .. جازملاو ةيسنجلا ةبغرلا قفاوت ىف ىح .. ءىش لك ىف .. طبضلاب

 وأ ٠ ًافده هتاذ ىف ددعتلا حبصب ! ةياغلا ىه ةليسولا حبصتو .. ىسُي فدملا نكلو
 ! ةداع لقألا ىلع

 . ةايحلا ىف اهكيرش ةاتفلا دجتو .. هتاتف ةبرجتلا لوط دعب باشلا دجلو

 ! تاونس وأ ! روهش ةدع .. تيبلا اهمضيو

 اهنإ ! ةرشاعملا ماودب لصأتت « ةيناسنإ» ةقالع تسيل ىهف .. كش الو ةقالعلا رتضت مث
 مایأ یف تأدب اذکه .. ناوهش دسجب ناوهش دسج ةقالع .. بلاغ یناویح سنج ةقالع

 ! جاوزلا ةدقعب نيطبترملا تنبلاو دلولا سح ىف ترمتسا اذكهو ! « ةقادصلا»

 . « تاريثم» الو هيف ةكرح ال ًادیلب ًانجس جاوزلا حبصیو

 ! « تاقادص» نم لبق نم هادوعت ا٠ ىلا  ةأرملاو لجرلا وأ - تنبلاو دلولا دوعيو
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 اب ةفلألا بهذت مل «ةديدج» ابنأل .. ةريثم ةيهش ةعمال ةئيضو ودبت ةاتفلا هذه نإ

 . ءارغإلا نونف نم ةجوزلا هكلمن اب تبهذ اك ٠ ءارغإ نم ابف

 ىف ىهش وهو .. دعب ةفلألا امثفطت م ىلا « ةبغرلاب » | ءولم افيطل ودبيل ىنفلا اذه نإو
 ! ءاضو .. ديدج هنأل ةجوزلا رظن

 ! نالصفني وأ .. قاشعلاو تاقيشعلا ناذختيف ةجوزلاو جوزلا درشي م نمو
 ةطلسب هتمحو « دح ىصقأ ىلإ سندلا روجفلا تحابأ ىلا اكيرمأ ىف قالطلا ةبسنو

 نم لك ايف بتكي ةلماك ةفسلف هتلعجو « مالعإلا لئاسو لكب هيلإ تهجوو ٠ عيرشتلا
 ريغ] تايالولا ضعب ىف كانه قالطلا ةبسن .. نايبلا ىلع ةردقلا هسفن ىف دج

 ىف ةذخآ ىهو .. تاجبزلا عومجم نم ٠١ تلصو [قالطلا ديقت ىلا ةبكيلوثاكلا

 .. دايدزالا

 ىلع ةرصاعملا ةيلهاجلا لود «قرأ» < ابروأ ىف لامشلا لود ىف ىه كلذكو
 ! قالطإلا

 .. رامدلا ىلإ اهقيرط ىف ةرسألا ةايح نأ ؟ .. اذه ىنعم

 .. نودرشملا دالوألاو

 نوعزوتبو ةيرطفلا مهنضام ىرع مصفنل نيذلا كئلوأ . نيدرشم الإ نونوكب لهو
 ؟ طاہر الب

 ؟ رعاشملا تاناض نيأف .. نوكت ام دالوألا ءالؤه « ةيداصتقالا» تانامضلا نكتلف
 ؟ سوفنلا ةنينأمطو

 .. ىرخأ ةلكشم لافطألل نأ ىلع

 جضنت ٠ ةقاطلا قوف تاري اب ةثيللا ٠ برغلا اهايحب ىتلا ةرجافلا ةايحملا كلت نإ

 حلصت ىتلا براجتلاو كرادملا جضنت نأ لبق .. ناوألا لبق ةيسنجلا لافطألا رعاشم
 . جاوزلا ىف رارقتسالاو ةرسألا ةماقإل

 هذه ىف سنجلا ةسرام ىلإ نيقهارملا تانبلاو دالوألاب ةرجافلا ةايحلا كلت عفدت م
 .. حاملا حبکت طباوض الب ةركبملا نسلا

 ! ىسجلا ذوذشلا منيب رشتن . م

 ةيسجلا ةيرحلا ةحابا ىف تطرفأ ىتلا دالبلا لك ىف دايدزالا ىف ذحخآلا ذوذشلاو
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 ریرقت ناک ارو .. اههجوأ معيمج نم ةداج ةسارد كانه سردت مل ةرطخ ةلكشم

 لوأ ةيكيرمألا ةأرملل ىسنجلا كولسلاو ٠ ىكيرمألا لجرلل ىسجلا كولسلا نع « ىزنكا
 هذه نكلو . نيسنجلا ىف ذوذشلا اذه راشتنا تتبثأ دقو . ةساردلا هذه « ةيملع » ةلواح

 . جالعلا مدقت الو بابسألا حرشت الو ‹ ىصحتو لجست ةساردلا

 الب ىسحلا لاصتالا تحابأ ىتلا دالبلا ىف هراشتناو ذوذشلا اذه ىف ىأر انلو

 .. عمتحجلا فو تيبلا ى بلاغلا سنجلا ىه تراص ىتح ةأرملا ايف تزرب یتلاو « زجاوح

 . ةقباسلا بتكلا ىف لبق نم هانتبأ ىأر

 تاءاصحإلاو ةدهاشملا اهلجست اك - ةقيقحلا هذه تابثاب طقف نوينعم انه اننكلو

 ةثيدحلا ةيلهاجلا باصأ ىذلا ىسحلا للحتلاب ةحضاولا اتقالع تابثإو - ةيملعلا

 ! راعسلاب

 .. [قالحألا ىف] قباسلا بابلا ىف اهيلإ انرشأ ىتلا حئاضفلا كلت ءىجت م

 .. عارصلا ةبلح ىف دومصلا نع اهزجعو مألا راينا

 نم .. راطخألل ةلودلا ضرعيو مكحلا ةزهجأ ىلإ لصب ىتح ىتلخلا داسفلا راشتنا
 .. سندلا عاملا لباقم ىف سسجتلا نم سيساوجلا نيكمت ىلإ ‹ ةيركسعلا رارسألا عيب
 , ذوذشلاو

 .. نييكيرمألا نريسامولبدلاو .. ارتلجنا ىف وميفورب ةحيضف
 هدوذش ىلع الضف .. هفارحاو بابشلا درشت ءیجو

 - اكيرمأو ايسور - ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف نيتلود ربكأ بابش نأب رطنلا رذن ءىجتو
 . تاوهشلا ىف هکاال دالبلا لبقتسم ىلع نمتؤي ال رعاد لحنم بابش
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 ةرطفلا رذن اهنا .
 هيلع فراعتملا قيضلا اهانعم « قالحخألا» ىف ةروصحم ةلأسملا تسيل .
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 . «ناسنإلا» اذه ةلأسم اهنإ .. اًدج كلد نم عسوأ انا

 طباوض ريغب .. ناويحلا ملاع ىلإ ةسكترملا ‹ ةللحتملا ةيحابالا هرمدت ىذلا ناسنإلا

 ! ناویحلا

 تسيل - ةيمتحلا اهجناتنو - ةيحابإلا هذه نأ تنيب «تابثلاو روطتلا» باتك ىفو
 رهظ ىلع ةيلهاج لك ىف دجوت نأ دبال ةمس ىهف <« اهدحو ةثيدحلا ةيلهاجلاب ةصاح
 . ةيسرافلا ةيلهاج لاو ةينامورلا ةيلهاج لاو < ةينانويلا ةيلهاجلا ىف تدجو . ضرألا
 . ناسنإلا نايك ريمدت ىلإ اهقيرط ىف ىهو .. ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف مويلا دجوتو . امترمدو

 .. دشأو عشبأ هذه ريمدتلا ةيلمع ىف ةثيدحلا ةيلهاج لا بيصن نأ ررقن نأ ىغبني نكلو
 ةدناسم هدناست امناإو .. هارم ذحأي داسفلا كرتب ةيدقلا تايلهاجلاك ىنتكت ال األ
 ! « ةيملع »

 ىف لبق نم كش الو تدجو دق للحتلاو فارحنالا رربت ىلا بهاذم لاو تايرظنلاف

 ىلا ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف هتسبل ام ردقب « ىملعلا» بوثلا سبلت مل انكلو « ةيلهاج لك
 . سانلا ىف هعيشتو معلا بوث رامدلا سمات

 .. نويزفيلتلاو انيسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا .. مالعإلا لئاسو كلذ ىلإ ةفاضإللابو
 .. «نييمألا» ريمدتب احرف ايدي كرفتو ‹ داسفلا كرابت كلذ ءارو نم ةيملاعلا ةينويهصلاو

 نأ نونظي ًاموق نأل قيضلا اهانعم ٠ ةيقلخلا» هتروص نم رمألا ذحخأن نأ اشن لو

 . «ةايحلا» نع فلتحم رحخآ ءىش قالحألا

 ؟ نيرشعلا نرقلا ةيلهاج هشيعت ىذلا عقاولا ضارعتسا نم انيأر فيك نكلو

 ىف وه ‹ قالحخألا ايند ىف روصحم تلح داسف هنأ ىلع هيلإ سانلا رظنب ىذلا نإ
 .. ةايحلا عقاو ف یرشتسب < عمتجاو سفنلل رمدم داسف هتقیقح

 وأ ايسايس ًاداسف ناك ءاوس .. ىقلخ داسف ةيانلا ىف وه ةايحلا عقاو ىف داسفلاو
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 . ةيرشبلا ةرطفلا ىف داسف ةياهنلا ىف وهف .. [اينف وأ] ايسنج وأ ايداصتقا وأ ايعاتجا
 . تابرظنلا ملاع ىف شيعي امنع الصفنم ًاثيش تسيلو ‹ ةرطفلا طباوض ىه قالحألاو

 نع ةياع تايلهاحملا رثكأ ىه .. ةرصبتسملا ةرونتملا ةملعتملا .. ةثيدحلا ةيلهاحلا هذهو

 . قالحألا نكت ىنلا ةرطفلا طباوض نعو « ةرطفلا ةقيقح
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 .. نفلا ىف

 ! كلذك نوكي نأ الإ كلي الو .. ةايحلا نم ةروص نفلا

 . عقاولل نوكي نأ ىغبني نفلا نأب نوحياصتي نيذلا « ةيعقاولا» بهاذملا باحصأو

 تارتفلاف ! اوحياصتي نأ ممه ناك ام كئلوأ .. «نفلل نفلا» ىمسي ءىش دجوي ال هنأو
 ايف نفلا ناك ٠ معقاولا لجأ نم ال نفلا لجأ نم ًاشْنُي نفلا نأ ايف ودبي ناك ىتلا اهتاذ

 تبغر دق  باہسالا نم ببسل - مهنا الولف ! سانلا ةايح نم ۲ ةيعقاو» ةروص سكعي

  ةيكيتنامرلاو ! سانلا نيب جوري نأو دجوي نأ نكمأ ال نفلا نم نوللا اذه ىف مهسوفن

 . بيرغلا طرفملا لايخلا ىلإ حونجلاو « عقاولا نم بورا لثت تناك اذإ  لاثمك
 اوناك مهخيرات نم ةرتفلا كلت ىف سانلا نأل امنإو .. نفلل ناك ايف نفلا نأل كلذ سيلف

 ! .. بيرغلا طرفملا لايخلا ىلإ حونج لاو ٠ ىقاولا نم بورما نوبحم

 بورما لشي ناك ولو ىتح .. ةايحلا نم ةروص هلاوحأ عيمج ىف نفلا نوکی مت نمو
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 دقنلا وه ليصألا اهاجف ! ثحبلا اذه ىف -ردقب الإ -انينعت ال ةمدقم كلت

 نونفلا تافارحنا مهفل حاتفملا انيطعت ثيح نم انه الإ جاتحن انكلو ! ىنفلا

 تافارحنا عم فرحنت نأ الإ كلمن الو .. ىلهاج عمتجم ىف أشنت ىلا ٠ ةيلهاجلا

 ! ةايحلا نم ةروص نوكت نأ الإ _ ةلاح ةيأ ىف - كلمن ال اهنأل . ةيلهاحلا
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 انه رمنسو ١ ىمالسإلا نفلا جم ١ باتك ىف ٠ ةفرحنملاو ةميقثسملا ٠ ةينفلا يهافلا نم اریک اشقان )١(

 . باتكلا اذه عوضوم بساني امب اًرباع اًرورم نكلو ٠ اياضقلا هذه نم ءىشب
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 الو « ةينثو ةئيب ىف الإ شنت ال ! ةينثو نونف اهنأ ةيبرغلا نونفلا ىف رظنلا تفلي ام لوأ

 لت < امم ةيلاعو ةقيمع عئاور .. كش الو ةعراب « ةيناسنا» مئاور نونفلا هذه فو

 مفترتو .. اهناباذعو اهتارسمو اهمالآو اهامآو ‹ ةيناسنإلا سفنلا راوغأ ىلع ةفشاك ءاوضأ

 نوكي نأ ىغبني نفلا نأ سانلا نظ - ىثولا نفلا لحاد ىف - مئاورلا هذه لجأ نمو

 ! دوجتو نسحتتل .. نونفلا هذه اهب ىلحتت ةيلح نونفلا ىف ىثولا هاجتالا نأو ! اينثو

 نكمب ال . ةيلهاج لا ىف ءىش لكل ةبسنلاب رمألا تاذ وه ةينفلا عئاورلا هذه ىف رمألاو

 ال ةيرشبلا سفنلا نأل . ريخلا نم اولخ نوكي نأ نكمي الو « ًاصلاخ ارش نوكي نأ
 نم عطق امف لظت نأ _ تدسف اهم - دبالو « رشلل ضحمتت نأ - اهعومجمب - عيطتست

 . كانهو انه ةرثانتم ريخلا

 نأ عيطتسي الو « ةيلهاجلا ةمصو نم اميفعب نأ عيطتسي ال رثانتملا ريخلا اذه نكلو

 ىلإ لصي رمتسم دايدزا نم فارحنالا ىلع بترتي امو .. ةيلهاجلا ةعبت نم كلذك اميفعي
 .راوبلا

 اماو « ةآلاب» امإ لوغشم - هلك هرات ىف - هنأ ىبرغلا نفلا ىف ةبيرغلا ةرهاظلاو
 وجرأو « دعب ةرهاظلا هذه سرد ىنإف _ نآلا ىردأ تسلو ! ناسنإلاو ةمآلا عارصب

 «ةيرشب» ةمس هذه نوكت نأ نكمي دح ىأ ىلإ ىردأ تسل - اهسرديو یریغ اه هبنتب نآ
 امو + ناسنإلاو < هللا ىتركفب دحلا اذه ىلإ الوغشم نوكي نأ : ىرشبلا ىنفلا جاتنالا ى

 . 'تالص نم ناسنالاو هللا نيب

 هللا ىلا زمري ىذلا ىلكلا دوجولا ىفوأ .. هللا ىف ناسنالا «ءانفب» لوغشم هلأ یدنها نفلا ف رهاظ )١(

 ذخأي نأ _ تلق اك وجرأو . ىرحألا بادآلا ىف حوضوب هاجتالا اذه نيبتأ مل ىنكلو . هللا هيف لحي وأ

 ىلع افشاك اءوض تقلأ ايرو ٠ اقح ةساردلا لهأتسن ةرهاظ ىهف ٠ ةساردلا هذه هقتاع ىلع ىريغ

 . هتالالدو نفلا خيرات
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 عبتتي هنأل .. ىبرغلا نفلا ىف داسفلا رهظ - ةصاخ ةفصب - ةرهاظلا هذه لجأ نمو

 ! تافارحنا نم ةديقعلا هيف عقت امف عقيو .. ةوطحخ ةوطخ ةديقعلا تافارحا

 كلذ - هجاتنإ «عورأ» ىف ىح - لث ىانويلا نفلا ناك ‹ يبروألا خيراتلا ءدب نم

 . ناسنإلا نيبو «ردقلا» نيبو .. ناسنإلا نيبو ةملآلا نيب رفنملا هيركلا عارصلا

 .. عارصلا اذه راثآ نم ولخت ال ةريهشلا ةينانويلا تايحرسملا للك

 ردقلا عراصي نأ الإ هتاذ تابثال ةقيرط ىري ال وهو . هتاذ تش ر نا ديري ناسناالا

 وأ .. ردقلاو « قح ىلع ناسنإلا نوكي - ًابيرقت - ةرم لک ینو .. ةهآلا عراصيو

 رربم الو حضاو قطنم الب « مكحتلا ةوهش ىوس ءىش ريغل هيف مكحتت ىلا ىه .. ةملآلا

 ! موهفم

 ةرابحلا ةآلا دي ىلع وأ  ردقلا دپ ىلع - حلاصلا لطبلا مطحتي نيح ةاسأملا عقتو

 ةآلا ىدحتي نأ ىلع هباقع ىوس .. عم ربغل لطبلاب كتفت ىتلاو ‹ محرت ال ىا

 هرات ًاعناص ‹ هسفن ریصم ف اکحتم < ؛ رحآلا وه اإ حبصي نأ ديريو ء ةرابجلا

 . ناسنالا اهتوربج عضخُت ىلا ةيجراخلا ىوقلل خيصم ريغ .. هديب

 ةملآلا نأو . مولظمو .. ريخ ناسنإلا نأ : ساسحالا اذه ةاسأملا ةياهن ىف لظيو

 ! مولظملا ريخلاو م اظلا توربحلا نيب رب حلصلل ةليسو ال هنأو . ةملاظو .. ةريرش

 ىلع ةفشاك ءاوضأ ىقلت « ةينف عئاور » - انلق اك - تتبن ىلهاجلا روصتلا اذه لظ فو

 ىذلا ممسملا وج لا نكلو .. ايلع قافآ ىلإ ًانايحأ اهعم عفترتو ٠ ةيرشبلا سفنلا راوغأ

 . هيركلا هلظ اميلع ىتليو ٠ ةينفلا ةعورلا هذه دسفي ٠ عارصلا كلذ هيطعي

 ىف فارحالا اذه لثم دجوي نأ - ىسفنلا ليلحتلا ثيح نم - ًاموهفم ناك ارو
 نأ لفطلا بحب - ةفرحنملا - ةلوفطلا ىف .. ةينانويلا ةرتفلا اهلثمت ىتلا ةيرشبلا ةلوفط

 ةهجىملا ديلا هذه للظ ىف سحب هنأک ! ههجوت ىلا «ايلعلا» ديلا ضفري ناب هتاذ تبثي

 نمو .. هسفن ثٿاذ الا .. دحأل عضحي ال «ريبكلا » صخشلا نأو ! ةلاضلاو زجعلا ىنعم

 لصب نيح - سحيو . مهادحتيو .. رابكلا هيجوت ىلع جري - ريبك هنأ سحب یکل - م

 اًجورخ داز الكو .. هنأش نم اورغصيو هومطحب نآ نوديري رابكلا نأ _ هاصقأ فارحنالا
 ىلع دری ول دوو .. هیجوتلا اذه ىلع اًدقحو اًروفن وه داز ۰ هل اهيجوت اودازو ۰ مېيلع

 ! نيعمجأ مهميطحتب رابكلا ءالؤه
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 ! ةقيثو ةفرعم ىليلحتلا سفنلا مع هفرعب رطخ فارحا اذه

 ىف ةينانويلا سفنلا ىلع ىلوتسا ىذلا - هيبش وأ - فارحالا تاذ وه ناك دقلو
 ماسي ال ىذلاو - هبناوج ضعب ىف « عئارلا» - نفلا نم ليسلا اذه تجتنأف ۰ امتیلهاج
 .. ناسنإلاو ةآلا نيب رئادلا عشبلا عارصلا هيقلي ىذلا هيركلا لظلا اذه نم

 ةلمج اهنكلو .. عارصلا اذه ىلإ ريشت ىتلا ىه اهدحو سويثيمورب ةروطسأ تسيلو
 .. روصعلا فلتحم ىف ةينانويلا تايحرسملا اهتلجس <« ريطاسا

 وحن كلذب رعشي لفط لك سيلف ! ةيرشبلا ةلوفطلل ةبسنلاب ىح .. فارحنا وهو
 األ ميتاميجوت نم ًانايحأ ملأتب دقو . بحلا مدابي ةيوسلا هتروص ىف وه امنإو . رابكلا
 نأ كلذك بحب دقو - حيدملا بحتو دقنلا هركت اهتعيبطب سفنلاو - هسفن تاذ ىف هيذؤت
 ال نكلو .. رابكلا نم لبق نم نوعلا هيف قلتي ناك امف هسفن ىلع دمتعي نأب هتاذ تبثب

 ىف نيرحآلا ةبغر روصتو « ميطحتلا ىف ةبغرلاو ةيهاركلاو دقحلا ىلإ رمألا لصب
 .. فارحنا رمألا ىف نوكي نيح الإ ٠ هميطحت

 نأل <« احضاو مہنف یف سکعنا یذلا « فارحنالا كلذ ناك ةينانويلا ةيلهاجلا ىفو

 . ةايحلا نم ةروصو سفنلا نم ةروص نفلا
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 .. نفلاو ةايحلا ىف « ةينانويلا ةيلهاحلا تام نم ةمس كلت

 « دبعي ًافإ ليمجلا مسجلا نم لعجت ةينثو ةدابع .. دسجلا ةدابع ىه ىرخأ ةمسو
 بجعي نف ! نف ىه امنإو .. ةوهش تسيل اهنأ نومعازلا اه معزيو .. نيبارقلا هل مدقتو
 ! ناسنإ دسج ىف مسجتي ناك نإو « درحلا لاهملاب ؛ داعبألاو بسنلاب

 .. صيحمتلل تبت .. ةرشك معازم - عونلا اذه نم _ تايلهاحلا یو

 ہہ دسحلا ةوهش نم ادر ا لاما دبعت انآ تمعز ىلا - ةينانويلا ةايحلا عقاوف

 نأ اك .. نانويلا ةراضح ةيانلا ىب ترمد ىلا ةيقلخلا لذابملاب جعی عقاولا اذه ناک

 ةآلاو رشبلا ايف قرغي ىلا لذابملا هذه ةلفاح < قيرغإلا دنع لاملاو «بحلا» ريطاسأ

 ! ناقذألا ىلإ
 ! لاجلا ةدابع ءارو رتستت ٠ دسحلا اذه ةوهش نذإ تناك دقل
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 اليوطو + اليوط اهلظ ايقلأ « ةيدقلا ةينانويلا ةيلهاج لا ىف نايلهاجلا نافارحنالا ناذه
 . ثيدحلا رصعلا ىلإ ةضمنلا رصع ذنم ةيبرغلا نونفلا ىلع « ادج
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 ىلا ةروصلا ىلع « هلالاب» ايف نفلا لغش ىلا _ ايبسن ةريصقلا  ةيحيسملا ةرتفلا دعبف

 هلإلا ديسجت ىف ًاعم ةينامورلاو ةينانويلا ةيلهاجلا لظ امف دتماو « ةيبرغلا ةسينكلا اهتمدق
 . نأشلا اذه تماق ىتلا ةديدعلا ليثاقلا ىف ٠ سوملم ىسح نثو ةروص ىف هتدابعو

 اكح ةينفلاو ةيركفلا تاهاجتالا مكحت ةضلا رصع ذئم ةينيليها تداع ةرتفلا هذه دعب
 . ءىش لك ىف ةلماك نانويلا ةينثو ىلإ سانلا درتو .. احرص ًاحضاو

 ىف ةبنيليهو ةيحيسم « ةجودزم ةيصخشب ايف تشاع ةرتف ابوروأ ىلع ترم دقلو

 ًاديور تحنج مث .. نفلاو ريكفتلا ف ةينيليهو ‹ ةديقعلا ىف ةيحيسم . تقولا تاذ
 .. ءىش لك ىف ةلماكلا ةينثولا ىلإ ًاديور

 ىذلا اههإو ةسينكلا نم ةبراه ىهو « ةعيبطلا » ابوروأ هيف تدبع ىذلا تقولا ءاجو

 ةرم اهنإ .. ةيكيتنامورلا ةكرحلا عم - ىبروألا نفلا خيرات ف  قفاوتت ةرتفلا هذه
 ! هلالا روصت ىف فارحنا ىلع نكلو « هلإلاب» لوغشم نف ىرحأ

 «ةدابع» تناك امإو .. ةعيبطلاب « باجعإ» ةكرح نکٽ ةيكيتنامورلا ةكرحلا نإ

 قلحخ دقف . ةرطفلا قاعأ ىف قيمع .. ليصأ ىناسنإ روعش ةعيبطلا عم بواجتلا
 ىو قلخ اك .. نوكلا عمو نيرحآلا ءايحألا عم ىلا بواجتلا اذه هترطف فو ناسنإلا
  ةروص لكو <« هلالظو هناولأو ۰« هسییاقمو هداعبأ : « لالاب» خلا رورسلا اذه هترطف

 . هروص نم

 ةكرلا ابوروأ ف تماق ىطسولا روصعلا ىف نيملسلاب نييحيسملا كاكتحا دعب هنأ رك ذلاب ريدج وه ام )١(
 نرقلا ىف تم ]همام ا ثٹلاثلا ويل اهدئار ناک ىلا ٠ ليثاقلا مط ةكرم ةفورعملا ةريهشلا

 ىلع بلغتت نأ عطتست مل انكلو . ةيبوروألا ةسينكلا خيرات نم ةنس نيرشعو ةئام ترمتساو ٠ نماثلا

 ! ةسوسح ةروص ىف «هلالا» ريوصت ىف ةينثولا ةبغرلا هذه
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 هبايغ ربتعي ىذلا ىعيبطلا رمألا وه لب .. لاجل اب « باجعإلا» ىف فارحنا الف نذاو
 . ةميلسلا ةرطفلا نع ًافارغاو ٠ ىرشبلا نايكلا ىف ًاصقن

 هيلإ أجلت ال « ىنثو فارحنا ىه - هروص نم ةروص ةيأ ىف - لاجلا «ةدابع» نكلو

 ‹« لاملاب باجعإلا لالخ نم هدبعتو <« لالا قلاخ هللا دبعت ىتلا ٠ ةميلسلا ةرطفلا

 ! لاملا هسا ىذلا نثولا اذه لخاد ىب هتدابع لعجت ال اہنکلو

 ! ربك عساو نينثالا نيب قرفو
 «بارحم» ةعيبطلا نأ : ةينثولا هذه ريربتل ليق ىذلا لوسعملا «ليمجلا» مالكلا لكو

 لمجلا هذه رخآ ىلإ .. هقلخ ىف هللا دبعن اننأ . هللا «ةروص» لاملا نأ . هللا
 ىف ةقراغلا ةينثولا حورلا كلت ىن نأ عيطتسي ال مالكلا اذه لك .. ةفاربلا « ةيكيتنامورلا »,

 .. حورلاب «هللا» كاردإ نع زجعت انأل ‹ رمألا ةقيقح ىف «سوسحلا» دبعت ىلا ٠ ةينثولا

 ! تاسوسحنا نع ةينغ حورلاو

 هارب اع رظنلا فرصب .. ةفرحنم ةينثو ةكرح - ىنعملا اذهب - ةيكيتنامورلا تناك دقو
 ةكرح لث انألو « عقاولا » ف شيعت ال انأل ةفرحنم تناك اهنأ نم «نويعقاولا » اميف

 . ةاحلا نم بوره

 ىه .. ةديدج ةينف ةيلهاج ىلإ ابوروأ تلقتنا " « ةفرحنملا» ةيكيتنامورلا نمو

 ! ةفرحنملا « ةيعقاولا »

 عقاولا ناك دقف ! « عقاولا» نع افارلا نكت مل ةيكيتئامورلا نأ نفلا نع ثيدحلا ةمدقم ىف انيب نأ قبس (۱)

 عقاولا لكو .. هلاظمو عاطقإلاو ٠ اهملاظمو ةسيلكلا نم بورملا .. « بورها» وه ةرتفلا كلت ىف

 ريوصت ىف ةيعقاو نذإ ىهف . هرييغت نع - نيحلا كلذ ىف - زجعتو « ابوروأ هشيعت تناك ىذلا ءىيسلا
 أج ىلا « ةعيبطلا ةدابع» ريوصت ىف اًضيأ ةيعقاو تناك املأ انه ضيضنو . اهتقو ىف سانلل ةيسفنلا ةلاحلا
 ىلإ هللا ةدابع لوحت ىتلا ةينلولا هذه وه اهيف ىتيقحلا فارحنالا نكلو . ةسينكلا هلإ نم اًبوره ايلإ سانلا
 . سوسحملا ةدابع

 اعيبط ىف ام كردت ال ىلا ةيبوروألا ةبنفلا سيياقملاب ال ٠ لصفلا اذه ىف اهانيب ىتلا سيياقملاب ةفرحنم (۲)
 ! فارحا نم

۱۸۹ 



 ! هلإلا ىف الوحتو < ةدابعلا ىف الوت لثي _ ىرحخأ ةرم - كلذ ناكو
 اک ۔اہلع یناسنإلا محلا رطیسو ( اهرارسأ » تفشك نيح .. ةعيبطلا ةدابع تلطب

 بالقنالا لظ ىف ةديدج ةدابع ىلإ ناسنإلا لقتناو .. امترارح تدربو - ابوروأ تروصت

 ۰ «ناسنالا » ةردقب ةنتفلاو ¢ هتاعرتخشو ماعلاب ةنتفلاو ¢ ىعانصلا

 ! ناسنالا ةدابع ىه ةديدحجلا ةدابعلا تناكو

 هلهج ةرتف ىف اهقنتعا ىلا ٠ «هتلا» ةدابع هسفن نع ناسنإلا ضفني نأ نآ دقل

 ! هللا وه حبصي نأو « هزجعو

 ىلإ - ةعيبطلا نم الدب - هماتها هجوف .. ديدجلا هلإلا ىبرغلا نفلا عبتت ىرخأ ةرمو

 ! ناسنالا

 عقاو ىف وأ نفلا ىف .. افرحا هتاذ ف سيل ناسنإلاب «ماتهالا» نإ لوقن ىرخأ ةرمو
 هتایح ربوصتبو < هسفنب ناسنإلا متهم نأ ةيدبلا ةيعيبطلا رومألا نف . ةايحلا

 .. ضرالا هجو ىلع هحدکو هداهجو « هتاعارصو هلکاشمو « هتالاعفناو

 ناسنإلا «ةدابع» وه فارحالا نكلو

 ! هلال «ايدحت» ةرتفلا هذه ىف ناسنإلاب ىوروألا نفلا ماها ناك دقو

 ةينيدلا رعاشملا مبرحتو <« نفلا لاحم نم ةتبلا هللا داعبإ ىلع اروصقم رمألا سيلف
 لكب - ةدوصقملا - ةفينعلا ةيرخسلا ىلإ هادعت لب ‹ ىنفلا وجلا ىلع « ةميقتسملا » راكفألاو

 ! هللا ىلإ هجوت لکبو ‹ ینید روعش

 عسو قف .. نيفرحنملا « نيدلا لاجرب » ةيرخسلا ىلع اروصقم كلذك رمألا نكي ملو

 ‹ هراقو ىقتيقحلا نيدلل ديعيل ٠ فرحنا «نيدلا لجر» نم ءاش ام رخسي نأ نانفلا

 . مينادجوو سانلا بولق ىف - ةيفاصلا هتروص ىف - هخسريو

 هءافصو هرابتعا حبحصلا نيدلل دريل نيدلا لجرب رخسي نكي م ةرتفلا هذه نف نكلو

 نيدلا مهافم نم ةقيقحلا ىف رخسيل ‹ نيدلا لجر ءارو رتتسي وه امنإو .. هتسادقو

 ! هللاب ناعألا « ةجاذس» نمو « اهلك

 ‹ هللا ىلع حقوتلاب ءىلم بدأ .. ضرألا لك ىف «ىداحملالا» بدآلا رشتناو

 ! .. ريغ سيل «ايركف اررحت» اذه ىمسو .. هللا ةدابع نم ةيرخسلاو
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 قيرط ىف « ىعقاولا» نفلا نافرجم نارخآ نايلهاج نارایت ناک تقولا تاذ یف نکلو

 . فارحالا

 . كولسلل ىسجلا ريسفتلاو .. ناسنإلل ىناويللا ريسفتلا

 نفلا هباحصأ هام ىعقاولا نفلا نم نول ىلع هلظ ىنلأ ناسنإلل ىناويحلا ريسفتلا
 لفاس ناسنالاف ! دح ريغب ةدتم تالافسلا نم ةعومم ناسنإإلا روصي .. « ىعيبطلا »

 ًاجلي وه امن او . قالخأ الو هل ءیدابم ال یزاتنا ۰ عدا ‹ لتاخم ‹ ءیند ۰ هعبطب

 ءالؤه نم دحأ لقب م ] ! عمتجلا لجأ نم .. اقافن ءىدابملاو قالخألاب «رهاظتلا » ىلإ

 نكت ملأ !! ءىدابملاو قالحألاب «رهاظتلاب» عمتحلا ناسنإلا ىضرتي اذال اعيمج سانلا
 . [!؟ ناسنإلا نايك ىلع ام ةلالد - اتحص ضرف ىلع - ةرهاظلا هذه

 روصلاو « فوشكملا بدألا .. هتاذب امناق الماك «انف» ًاشنأ كولسلل ىسنجلا ريسفتلاو

 ةروصملا ةتكنلاو < ةريملا ةينغألاو <« ةيراعلا ةصقلاو <« ةيراعلا انيسلاو « ةيراعلا

 ..و .. ةنايرعلا

 . خيراثلا ف طف ثدح 4 اک «جور» وأ .. « نفلا» اذه جارو

 . «نييمالا» نايك رمدت ةيملاعلا ةينويهصلا كلذ ءارو تناكو
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 . دح دنع فقت مل « تافارحالا» نکلو

 نم ةلاح لك ىف - هنأل .. كولسلا تافارحناو روصتلا تافارحنا لك نفلا عبتي نأ دبال ا

 . ةايحلا نم ةروص - هتالاح

 اهلظ تقلأ دق ‹ ةيرشبلا سفنلل ىناسنإلا روصتلا اهعباطب تمسو ىتلا « ةيئزجلا» نإ
 . نونفلا ىلع كلذك

 ةقيقح - ىعاولا لقعلا ال وه هنأو -نطابلا لقعلا نع ديورف تايرظن نف
 نم هريغو .. ىديرجتلا نفلا أشنو < نفلاو بدألا ىف ةيلايرسلا تأشن .داسنإلا
 نم روزملا ءزجلا وه ىعاولا لقعلا نأ ساسأ ىلع موقت اهلك .. ثيدحلا نفلا « عيلاقت»
 لقعلا كلذ طقف اهلثمي امنإو ! ةليصألا ةقيمعلا ةينطابلا هتقيقح لثمب ال ىذلا ٠ ناسنإلا

 ! ناسنإلا قاعأ ىف عبقب ىذلا ٠ بترملا ريغ «شوكنملا» ٠ نطابلا
 . نالطبلا رهاظ فارحنا وهو



 اه اعم ىعاولاو نطابلا لقعلا نوكب نأ - ىناسنإلا قتطنملا ى - عني ىذلا اف

 !؟ ناسنالا

 نأ لبق ٠ هسفن فرعي نأ لواح ذنم ناسنالا اهفرع ةطيسب ةيلوأ ةقيقح كلتو

 «اراكفأ» هل نأ ناسئإلا فرع دقف ! باجعلا بجعلا اذهب ىنأبو « ديورف فسلفتي

 عم كلتو هذه نأو .. نهذلا قطنمب ةبترم الو ةيقطنم ريغ «رعاشم»و <« ةبترم ةمظنم

 ! ناسنإللا نانوكت

 همده لواحتو « عمتحلا » براحت ىتلا نونفلا تأشن ةفرحنما «ةيدرفلا» نمو

 هدحو وه هناو . «درفلا» ةدابع ىلع موقت ىلا .. ةيدوجولا اتمدقم ىفو .. هميطحتو

 وأ ‹ هميهافم هل ددحي نأ - « عمتجلا» نم _دحأل سيل . رمألا نم یتأی ایف مکحلا

 ةيدوجولا هذه رظنت الو .. هكولس وأ ٠ هتافرصت وأ ‹ هدئاقع وأ « هديلاقت وأ « هقالحأ

 درم حبصيو « عمتحملا» راني نيح هتاذ سدقملا «درفلا» كلذ ريصي فيك ءاقمحلا

 ! ءايشألل تباث رایعم الو ۰ فرع الو ‹ طباض الب ‹ هاوه مک مہم لک .. «دارفأ »

 دوجولاو «ةفداصم» دجو ىذلا نوكلاو «ءاوشع طبخ طبع » ىذلا روطتلا نمو

 لثم ؛ «ةيدوجولا» نم رحآ عرف اشن .. «ربدم قلاخ الو ةياغ هل سيل» ىذلا

 ! « عايضلا »

 ! «عايضلا» ىف «دوجولا» لثمتي فيك تئش نإ لاساو

 ,. نوكلا ءازإ ناسئإلا ةريح روصي ىذلا .. وماک ریبلأ «ریبکلا» ئدوجولا لاسا

 الو هدوجو ءارو «ةكح» ال هنأل . بارطضالاو قلقلاو ةلآضلاو عایضلاب هروعشو

 , ( ری دت
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 ! ديدجلا «دوبعملا» ءارو .. رخآ ايرذج افارحنا نفلا فرحا مت

 .. ةديدجلا ةهلآلا ةدابع اهتلتو .. ناسنالا ةدابع - لطبت تذحأ وأ _ تلطب دقل



 ‹ تايمتحلا ةدابع ىلإ هجتا .. ةرهاظ ةروصب دوبعملا هلالاب لوغشملا ٠ نفلا هجتاو

 . ناسنإلا اهالخ نم رسفي

 بمهاذملا ىمست ىلا ةثيدحلا بهاذملا ىف .. نفلا عوضوم وه هتاذ ىف ناسنإإلا دعي مل

 ةيهولألل راطإ درحم ناسنالا راص امنإو . ”ءامألا نم كلذ هباش امو ةيعاتجالا
 ةيمتحلا وأ ةيداصتقالا ةيمتحلا وأ ةيعاجالا ةيمتحلا هلالخ نم سردت . ةديدحجلا

 .. ةيعراتلا

 وأ ىعاتجالا «روطلا» وه ىسيئرلا ءىشلاو . نفلا اذه ىف ىوناث ءىش ناسنإلا ةايحف

 هذه اهكرحن حابشأ درحم سانلاو ٠ ةايحملا هذه غوصي ىذلا ‹ ىخبراتلا وأ ىداصتقالا

 الو ابتافرصت ىف اه ةدارإ ال ‹ ةروصلا نم ىمتحلا امناكم ىف اهعضتل انع ًاهرك تايمتحلا
 .. ر ایتخا

 . ناسنإلا ةايح ريسي ىذلا ديدجلا «رّدقلا» ىه تايمتحلا هذه تراصو
 نع بْيغلاو « نيعلا نع بّيْعلا < مدقلا ىنانويلا ردقلا سيل ةرملا هذه ىف هنکلو

 ممو .. داعبألاو لاوطألاو ٠ مكلاو عونلاب ساقي « روظنم « كردم ردق هنإ . كاردإلا
 قيرغإللا ردقو ناسنإلا نيب موقي ناك ىذلا عارصلا تاذ هنيبو ناسنإلا نيب موقي كلذ

 طبخ طبخت ال .. لعفت ايف قح ىلع انه ةيمتحلا ةآلا نأ .. قرافلا عم .. ءامدقلا

 - عاض دقف .. هتاذ تبثيل عراصب دعب مل «ناسنإلا» نأ : ًاوسأ رخآ قراف عمو ! ءاوشع
 ! ناطلغ هنال عراصي انإو ! ناسنإإلا دوجو  تايمتحلا هذه لظ ىف

 ةيناسنإ عئاور بروألا نفلا جتنأ ةيلهاجلا تافارحنالا نم ةيلاوتملا ةلساسلا هذه لظ ىف

 ! .. ةعراب

 ! فارحنالا كلذ ببسب ةهوشم مئاور اهنكلو
 سفنلا نم بناوجل ريوصتلا ةعور نمو [« كينكتلا»] ءادألا ةعور نم ايف ام نإ

 ىمسيو ةيرشبلا ةايحلل ةيدالا تاريسفتلاب مزتلي ! ةثيدحلا ةيلهاج لا بهاذم نم بهذم « مزل لا» بدألا )١(
 ! ةيعاةجالا ١ قلاب ١ اًمارتلا كلذ
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 تافارحنالا هذه نم تملس تناك ول نأ ىنمتيف .. ناسنإلا ذحأيل ةايحلا قتئاقدو ةيرشبلا

 ! لاج نم ايف ام دسفت ىلا ةيلهاجلا

 نم ًارارم انررك اك - نكمب اف .. فارعالا ةنعل نم تجن دق انم ةلق نأ كشالو

 .. قالطإلا ىلع ريخ ايف نوكي الو « رشلل ةيرشبلا سفنلا ضحمتت نأ - لبق

 ةيرشبلا لجس ىف دوجولاب ريدجلا ٠ فاصلا ىتيقحلا نفلا ىه ةردانلا ةلقلا هذه

 . ىنفلا
 هجولاک تراصف , كانه نمو اته نم فارحالا اول دق « عئاورلا » نم ةريك نكلو

 عضاوم هيف ىرتو « اليمج «ناك» هنأ سحت ! «رانلا ءام» راثآ هتهوش ىذلا ليمجلا

 . هبوشتلا

 نمو ] رصاعملا ىبرغلا نفلا نم ربكألا ءزجلا مكلا ثيح نم ىهو .. مئاورلا ريغ امأ

 ! فارحنالا امنإو < لالا تسيل ايف ةيلصألا ةعاضبلاف [! نف لك

 .. ةروعسم ةيغاط سنج ةظحل اهنأك اهلك ةايحلا روصي ىذلا .. هلك ىسنجلا بدلا

 ! راعسلا كلذ ىه ةيرشبلا ةقيقحلا تسيلف ! ةقيقح الو .. لاج الو نف وه ال

 ةقيقح اهنأ ىلع نطابلا لقعلا ةسوله روصي ىذلا .. هلك «سوملا» بدألاو

 ! ليلد الب ةسوله ناسنإلا ةقيقح تسيلف .. ةقيقح الو لاج الو نف وه ال .. ناسنالا

 ! لوقعماللا ءاج ًاريحأو

 ! ثيدحلا هرصع ىف ىبروألا لبخلا ةق هنإ

 ! هللا جهنم نع ةفرحنملا ةيرشبلا « براجتلا » لك نم لتاقلا سأيلا ةجيتن ءاج

 ! امترعأف .. هلا جهنم نع ًاديعب براجتلا عاونأ لك ةلاضلا ةيرشبلا كلت تبرج دقل

 .. ةيغاطلا ةيعويشلا تبرجو .. ةيغاطلا ةيلامسأرلا تبرجو .. ةيغاطلا ةيداملا تبرج

 .. ةيغاطلا ةيعاجملا تبرجو .. ةيغاطلا ةيدرفلا تبرجو

 .. نيقيلاو ةنينأمطلاو ودها ةيرشبلا حنمت مل براجتلا هذه لكو

 .. ىرشبلا « لقعلا » اهأشنأ ىتلا اهلك براجتلا هذمب ترفك كلذ لجأ نم

 ! لوقعماللا ىلإ تدتراو

 قلا ةينطابلا ةسولملا وأ « لقعلا ليلد اهكسميال ىتلا ةحاجلا ةفطاعلا تناك ءاوس
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 .. لوقعماللا ىلإ لوقعملا نم تالفنا اهلك ؟ ..وأ .. مظنملا ريكفتلا اهكحب ال

 ةريحلاو قلقلا نم هيلإ رفت نيقي ىلإ « ىدتت »ال اهنأل .. ةديدج ةيلهاج یھو

 ! كوكشلاو بارطضالاو

 .. ةقومرملا « هعئاور » لکب .. يبرغلا نفلا ةحفص ىه كلتو

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ىلإ نانويلا ةيلهاج ندل نم ةلصتملا ةيلهاجلا نم ةحفص

 اهنأل ةعيضم .. ةعيضم انكلو ةقئاف تاعارب - ةيلهاجلا هذه ىف ءىش لكك - یهو

 نع ًاديعب ريسيو « هسفنب وجني نأ - ةيغاطلا ةيلهالا لظ ىف - ًارداق نفلا نكي ملو
 .. فارحالا

 ! ةايحلا ص ةروص - هتالاح ج ف _ نفلاف
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 ! .. یش لک یف

 ! ؟ فارن الب ةيلهاحلا هذه ىف یب اذام

 داصتقالاو ةسايسلا ىف .. ممتحساو سفنلا ىف .. اهتالام نم لاعع لک یف اهانعبتت دقل

 ةايح نم ايش تقبأ لهف .. كولسلاو روصتلا ىف .. نفلاو قالحألا ىف .. عاتجالاو
 ! ؟ داسفلا هل قرطتي ل ناسنالا

 تايناكمإلاو . ناسنالا ةايح ىلع ماعلا اهلخدأ ىلا ةمخضلا تاريسيتلاو . معلا هنا

 اميلع علا ردقأ ىتلا ةلئافلا تامظنتلاو .. ناسنإلا مامأ اهاحم معلا حتف ىلا ةمخضلا

 .. ناسنإلا

 مهو ىف - نيروصتم .. اهعبانم نم نولمنيو ةيلهاجلا هذه ىلع نولبقب كلذ لجأ نم
 نوكت نأ دبال اهلك ةيرشبلا ةايحلاف « امدقتمو ادعاص ملعلا مادام هنا - مخض یلهاج

 ! باوص ىلع ةرئاسو « ةمدقتمو ةدعاص

 . خيراتلا ىف ةريثك لاثمأ هل .. ةيلهاجلا ماهوأ نم مهو
 ةكربلاو ريخلا ىه - ةفرحنملا - امتراضح نأ نظت تناك « ةراضح تاذ ةيلهاج لكف

 . عافترا هءأرو سیل ىذلا عافترالاو

 كلت وأ .. تاراضحلا كلت ترابلا .. ةياهنللا ىف ةدحاو ةيمتحلا ةجيتنلا تناكو

 . فارحناو ةيلهاج نم ايفام مكحب « تايلهاجلا

 ! ةيلهاحلا جاقن سیل « ىلعلا»و

 ! ةيرشبلا ريس طح ىف اردا الإ - فقوتيال ادبأ دعاص یرشب طخ معلا

 ةمدخ ىف لمعت انكلو .رشلاب الو ريخلاب - امتاذ ىف _ فصوتال .. ةدياحم ةقاط وهو

 ! ءاوس رشلابو رخل اب ١ مدقتت »و . الع رطیسب ىذلا « ديسلا »
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 ةفاوت <« ةفرعملل ةبح هللا اهقلح اك اهتاذ ةيرشبلا ةعيبطلا وه ملعلل ربكألا عفادلا نإ
 . نوكلا تاقاط ىلع ةرطيسلا نم ديزملا ىلإ ةعلطتم « ةوقلا ىلإ

 . ناسنالا نایک یف رشلاو رینلا ناکم نع دیعب اذہب وھو

 . ( هریمض » یف ال «هلقع» یف نماک هنا

 ! ءاوس لالضلا فو یدما ف 6 فقوتبالو معلا مدتي كلذلو

 ىذلا لاجلاو « معلا اهيف مدختسي ىلا ةقيرطلا وه لالضلاو ىده اب رثأتي ىذلا امنإ

#% #*% % 

 .. ةيلهاجلا نيبو ملعلا نيب نذإ لصفلا بحي

 ةضرع وه الو <« هلجأ نم الع صحب ىتح ةيلهاجلا هذه تاشنم نم معلا ال

 ! هللا جنم اهلع لحو ةيلهاحلا هذه ترابا اذإ فقوتال

 هتاتش نم معلا ثعب ىذلا هتاذ وه ناكف ٠ هللا جهنم لبق نم ةبرشبلا تفرع دقلو

 ابروأ تهجو ىلا ةكرحلا .. ذئموي معلا خیرات ی ةكرح ربكأ هكرحو ٠ عئاضلا

 هنع حتنام لكو « ىيرجتلا بهذملا ىلإ - سلدنألاو برغملا ىف نيملسملاب اهك اكتحاب
 ! دايدزالا ىف لازتام ةرهاب جئاتن نم كلذ دعب

*% # #* 

 ليبس ىف ههجوت ىلا ىه ةثيدحلا ةيلهاجلا لب .. ةثيدحلا ةيلهاج لا جاتن نم معلا سيل

 ىح ةمأ ىلإ ةمأ هملست تلظ ۰ خيراتلا ىف هروذجن براض « یرشب ١ جاتن وه اإ

 نع هب تفرحلا كلذك اهنكلو ء ةمخض احوتف هب تحتفف . ابروأ دي ىف مويلا عقو
 ..ريمدتلاب ماعلا تددهو قالحألا تدسفأف ٠ ليبسلا

 .. ءايمعلا ةيلهاحلا الإ اه ىتبي نلف .. ةثيدحلا ةيلهاج لا ةليصح نم معلا انجرخأ اذإف

 .. ضرألا لك ىف رثانتم ريخ ۔اقح  كلانه
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 قالحخألاو عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف .. ناسنإلا نايكل ةفلتخم تاقيفحت كلانه

 .. ناسنإلا الع لصح ةيئزج بساكمو ةيئزج لئاضفو ةيثزج ةلادع كلانه .. نفلاو

 . ةماخضلاب مستي ثيدحلا رصعلا ىف ءىش لك نأل .. اهرهاظ ىف ةمخض ىهو

 لك ف ىرشتسملا رشلا ىلإ سايقلاب نوکي نأ یغبنی اهرادقل قتيقحلا سايقملا نكلو

 .. ناكم لك ىف یغاطلا ماظلاو < ضرألا

 لئاغلا رشلا اذه ىدم - هتماخض مغر -رثانتملا رينلا لظ ىف - ىسنن الأ ىغبنیو

 .. ناسنإللا نایکل

 .. رک ذنلف
 نايك ىلع ةلذملا نم هناضرفيامو < ابراتيلوربلا ةيروتاتكدو لالا سأر ةيروتاتكد

 . ناسنإلا

 ريغ دبعتسي ىذلا ىغاطلا ةيكلملا عازتناو .. نيكلاملا ريغ دبعتست ىتلا ةيغاطلا ةيكلملا
 ! نيكلاملا

 .. درفلا نايك قحست ىتلا ةيغاطلا ةيعاحلاو .. عمتحلا رمدت ىتلا ةيغاطلا ةيدرفلا

 .. قالحألا ىف رمتسملا روهدتلا

 غلاب ءاقش نم عمتجماو سفنلا ىف هئشني امو « نيسنجلا تاقالع ىف ثداحلا داسفلا

 . لافطألاو ةأرملاو لجرلا ةايح ىف « بارطضاو قتلقو

 .. اهدسفيف سفنلا ىلع سكعنيف دوعي ىذلا « نفلا ىف دسافلا هيجوتلا

 ..لا ... لا

 .. نايغطلا اذه نم اجن ءىشال

 اذه ىلإ ساقي نيح ليثض دج .. هتماخض ىلع .. ضرألا لك ىف رثانتملا ريغلاو
 ..رشلا

 -هدحو _ توغاطلا ىنبيلو ! ةيرشبلا ىهليل « توغاطلا ىديأ نم طقاستي تاتف

 ! ناطاسلابو .. عفانملا عيمج ًاعتمتسم
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 .. ضرألا قاعأ ىف مويلا ةبراضلا ةيلهاج لا نأش ىف ًايطح ًارمأ كانه نأ ىلع

 هتلازإل ًادادعتسا اوطخس مأ < هيلإ اوناكتساو توغاطلل ةيدوبعلاب سانلا ىضر ءاوسف

 ! سانلا رايتخال اكورتم سيل ةيغاطلا ةيلهاجلا ريصمف .. مهلهاك ىلع نم

 . هللا علص نم األ ةيفيقح تايمتح .. سانلا رادقأ یف « ٽايمتح » كلانه

 رادقأ ىلع ةرطيسم دبألا ىلإ ىقبت نأ عيطتستال ةيلهاجلا هذه نأ تايمتحلا هذه نمو

 .. راهنتس  دبال - اہناف .. سالا

 ةنسل دج نلو « لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةئس » .. بلاغ رش نم اهيفام مكحم راهنت
 . ۲ الیدبت هللا

 م ء رش نم ايف امل - ةيمتح ةروصب - ةياهاجلا رايمنا تضرف ىتلا هللا ةنس نكلو

 ! ريخلا مكح - الآ اقع نأ ضرفت
 امإ .. توغاطلا رايهنا دعب مهب لحام مهسفنأل نوراتحب نيذلا مه « سالا » امنإ

 « هللا جىنم نع اديعب ةيلهاجلا ىف نيدراشلا فقلتب ٠ رخآ توغاطل عوضخلا امإو ىدهلا
 ةيعاملا توغاط هنم فقلتف داك وأ - ةيلامسأرلا توغاط رابنا اك .. نايغطلاب مهدبعتسیف

 ! ناطلس نم هديب ناک ام

 ١ مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقبام ریغیال هللا نإ ۲ .

 نودعي له ! رايبنالا لبق .. مهسفنأل اوركفي نأ سانلل دبال ناك كلذ لجأ نم

 .. جالعلا نع نوثحبي مأ رخآ توغاطل مهسفنأ

 ! ؟ جالعلا امو

 )١( بازحألا ةروس ]1١[ .
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 ! مالسالا نم دبال

 لجرلا هيف دوسي ىذلا رصعلا ىنا دقل » : ةروهشملا هتملك لسار دنارترب لاق نيح

 ةقيقح . ضرألا ىف ةعقاو ةقيقح ررقي ناك امنإو .. ة ءوبنب « ابنتي ١ نكي مل « ... ضيبألا

 ىلع رشبلا نم ءامهدلا اهاريال ناك ناو . بقاثلا هنهذب « اهاري » رصاعملا فوسليفلا ناك

 ! « نيفقئلا » ءامهد متمدقم فو ۰ ضرألا حطس

 هنأل ‹ ةلماك ريغ ةيئزج ةيؤر ثناك نإو - فوسليفلا كلذ اهارب ناك ىلا ةقيقحلاو

 نأ ىه ةقيقحلا هذه - اهتارايتو اهميهافمب رثأتيو « ةثيدحلا ةيلهاج لا لظ ىف شيعي هتاذ وه
 .. رايېنالاب نذۇت اهلك ةيلهاجلا هذه

 م نمو .. فارحنالاو طوبملا نم اهادم تذخأ دق « ضيبألا لجرلا » ةراضح نإ

 .. راهنت نأ امن دبالف

 مكحي نأ - ايلا هيلع بترتبال - قباسلا لصفلا ةيان ىف انلق اك - اهرایہنا نکلو

 اوميقيل ٠ سانلل ةصرفلا حيتي نأ طقف هيلع بترتيب - ةيلهاج ىأ - ةيلهاجلا راينا نإ

 هناو ؛ مهر نم قحا هناب نونمؤیو < هللا جهم ىلإ نودې نیح ..رینلا ىلع مہایح

 .. صالخلا لیبس

 ىف هللا جىنم ةماقإ ىلإ اداج ًايعس اوعسي ملو .. ةصرفلا هذه سانلا زني م اذإف

 ىلإ ةيلهاج نم نولقتني امنإو .. سانلا ةايح ىف -ايلآ- رينلا مكحب نلف .. ضرألا

 . ديدج توغاط ىلإ توغاط نمو < ةيلهاج
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 ! رايتحالل لاحم ال هنأ ةرملا هذه ىف ىرن اننأ ريغ

 لاب ىف رطخي نأ نكمي ماظن لك ةثيدحلا ةيلهاجلا هذه ىف ةيرشبلا تبرج دقل
 .. ةيكلماللاو ةيكلملا .. ةيعويشلاو ةيلامسأرلا .. ةيعاهلاو ةيدرفلا .. ناسنإلا
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 .. سبلملاو نكسملاو برشملاو لك ألا ىف .. ةياغ الب قلطنملا ىسحلا عاتلا تبرجو
 .. سنجل او

 لكب داحلإلاو .. هلأتملا ناسنإلاو .. ناسنإلا عنص نم « هلإ » لكب ناميإالا تبرجو

 ؟..م¢

 تنج ىح .. اهطباور ةلخلخو اارطضاو اهؤاقشو اهتريح ةبرجت لك عم تدادزا مم ٠
 ! نجت تٽداک وا

 ! رايتخالل لاج كانه دعي يلف .. م نمو
 ! راينالا امإو .. هللا اما
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 .. ةيرشبلل ًادغ ثدحب امب ًأبنتن انسلو

 ١ هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعيال : لق « .

 ,٩ ًادغ بسکت اذام سفن یردت امو

 هللا ةنسل دجت نلو ٠ لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس » : هللا ةنس ئرقتسن طقف ادنكلو
 . ٩ ۲ الیدبت

 ةيلهاجلا ىف ةيرشبلا اب ترم ىتلا ةريرملا براجتلا هذه دعب - ىحوت هللا ةنسو
 .. رامدلا امإو ىدهلا امإ هنأب - ةثيدحلا

 رش نم اہفام بلغی یتح <« رثانتم ريخ نم اہفام رادقم ۰ شیعت لظت تایلهاجلا نإ
 .. سفنتي نأ عيطتسي داكيالو ريخلا قنتخيف ٠ غاط

 .رييغتلا ثدحتف < هللا ةدارإ لحخدتت « ءوسلا نم دحلا اذه ىلإ رومألا لصت نيحو

 : منكرحو رشبلا ىعس لالخ نم هثدحت اهنكلو

 )١( لغلا ةروس ]٠٠[ .

 ) )۲ناقل ةروس ]۳٤[ ,

 ) )۳بازحألا ةروس ۲73] .



 )۲ مهسفنأب ام اوریغي ىح موقبام ریغیال هللا نإ »

 .. هلك نايغطلاب ضرألا فسختف ًامساح الخدت لحدتت

 . هللا نيد ىف -ًاجاوفأ- سانلا لحديف .. هللا ىلإ سانلا ىدبت .. وأ

 توغاطلا نأل .. ةمساحلا ةيهإلا ةدارإلا تالحخدت نم رفاس لحخدت باوبأ ىلع نحنو

 لظ ىف ارمأ كلمال ارسح ريخلا بلقناو . مساح دح ىلإ لصو ضرألا ىف مكاحلا
 .. توغاطلا

 . مهسفنأل نوراتح سانلاو

 . قحلا جمنا نع دورشلا نم هيف مهايف اولظ نإ لماشلا ريمدتلا امإ

 . رارقتسالاو ةنينأمطلاو تابثلاو .. هللا نيد ىلإ ىدهلا امإو

 بتك دق - هناحبس هللا نأ نظن نأ نم <« هللا ردقبو « ةيرشبلاب اظ نسحأ نحو
 ! رامدلا ةيرشبلا ىلع

 . مالسإلا نم دبالف . نذإو

 . ٩ مالسالا هللا دنع نيدلا نإ »

 ‹ مہبارطضاو مهقلقو ٠ مهتريحو مهئاقشو ‹ مهالضو مهتيلهاج نم سانلل صلعال

 ! مالسإلاب الإ .. مهرعاشمو مهراكفأو مہتايح قزمتو

 حساولا هانعب مالسإلاب الإ .. هلك مهخحيرات ىف ةيلهاجلا نم صلخم سانلل نكي ملو

 همالسو هللا تاواص دمحتو ىسيعو ىسومو يهاربإو حوت هب ءاج ىذلا مالسإالا .. لماشلا

 ..ريخألا هللا نيد ىف « مالسإلا ١ لمتكا دقو

 )١( دعرلا ةروس ]١١[ .
 , [۱۹] نارمع لآ ةروس (۲)
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 مالسإلا مكل تيضرو « تمعن مكيلع تممأو < مکنید مکل تلمكأ مويلا ١

 . «انید

 تايلهاج لكل ديحولا جالعلا وه - ةلمتكملا ةريخألا هتروص ىف - مالسإلا اذهو

 . صيصختلا هجو ىلع ةثيدحلاأ ةيلهاحلا هذيطو ¢ ضرألا

 ىف : ةيلهاجلا هب تفرحنا ام لكل حيحصلا عضولا ىطعي ىذلا وه مالسإلا نإ

 تاقالعو نفلاو قالحألا ىف .. داصتقالاو عاتجالاو ةسايسلا ىف . كولسلاو روصتلا

 .. ناسنإالا ةايح ىف ءىش لكو .. نيسنجلا

 اندهش نَا دعر - یر “ رومألا هذه ف مالسإالا مےھهافم لصفلا اذه ف حیتسسو

 عیمج ف بارطضالاو للخلا عیشتو « هتایحو ناسنإإلا نايك لك دسفت ةثيدحلا ةيلهاحلا

 ةايح مقتستف .. مقتسلا ٠ حضاولا « قحا اهناكم ىلإ رومألا مالسإلا درب فيك -

 . حيحصلا اهناكم ىف تايئزجلاو تايلكلا رقتست نيح « اهعومحم ىف ناسنالا

 .. ناسنالاو ةايلاو نوكلاو ٠“ هلل اهروصٹ ف ةيلهاجلا تفرحنا

 داصتقالاو ةسايسلا ىف : هلك اهكولس ىف تفرحنا تاروصتلا هذه ىف اهفارحلا نمو

 .. نفلاو قالخألاو عاتجالاو
 . هریمصضو نالا رکف ف روصتلا م نج اهلك رومألا هذه مقتست فیک راسو

 ةمألاو « ا لوسر یدب لع ةي شيلا ةايح ىف ةرم روصتلا اذه ماقتسا دقلو

 ٠ ساتل تجرخأ ةمأ ريخ متك» : ل ف اف یاو ٠ هنيع ىلع اهابر ىلا ةملسلا

 ةايلا نوش تماقتسا ذئدنعو .. "هللا نونمؤتو <« ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت

 .. خيراتلا ىف ثعب ةكرح ربكأ تماقو .. اهنيدايمو اهعورف عیمج یف « اھلک

 .. ضرألا لك ىف ىدهلا رشنت < هللا جمب ةيدتهملا ةكرلا تقلطناو

 اسبق اولظ دقف « جيلا اذه نع ىجيردت فارحنا نم نيملسملا باصأ ام مغرلا ىلعو

 ىف اورسحنا ىتح .. ليبسلا ءاوس ىلإ مينودهيو سانلا نوملعي ٠ ضرألا لك ىف ارينم

 )١( ةدئالا ةروس ]۳[ .

 . ]۱١١[ نارمع لآ ةروس (۲)

۳ 



 ةثيدحلا ةيلهاجلا مهيلع تضقنا ذئدنعو .. قالطنالاو ةكرحلا نع اوفكو « مهسفنأ لخاد

 تاوطخ اوعبتاو هللا نيد نم اوجرخ ىح .. نايغطلا ىف غلابلا اهمالظب مهرمغت
 .. 'ناطيشلا

 ! مہیلع ًافقوتم الو re ادیقم سیل مالسإالاف .. مويلا « نيملسملا » رم نکی اھمو

 .. ناسنإلا ىنب لكل حوتفملا بابلاو .. ةيرشبلا لكل هلا رون مالسإللا

 . " « نيملاعلل ةمحر الا كانلسرأ امو» «  اريذنو اريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو »
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 .. مالسإلا هححصب ةثيدحلا ةيلهاحخلا هب تفرحا ام لك

 داسف نم بترتام هيلع بترتو ‹ اهلك ةيلهاجلا ًاشنأ ىذلا ربكألا فارحنالا ناك دقو

 ف مهفارحنا وه .. بارطضاو ةريحو قلقو سانلا ةايح ىف ءاقشو « كولسلاو روصتلا ف
 هدحو هجېم عابتا ىف ةلثمتملا « هلا ةدابع نع مهفارحا م نمو < « هلالا ١ ةَمفمح روصت

 . ةايحلا ىف

 .. تاذلاب ةطقنلا هذه نم أدبي مالسإلاو

 ريرقت ىف < ةلماك ةنس ةرشع ثالث نآرقلا قفنأ نأ « اطابتعا الو ةفداصم نكي ملو

 . داقتعالا ةيضقو .. ةيهولألا ةيضق ىه : ةليصأ ةدحاو ةيضق

 .. بسحف ةينثولا ف نيقرغم اوناك برعلا نأل كلذ نكي م
 زاكترا روم ىه ةيضقلا هذه نأ - كلذ لبقو كلذ بناج ىلإ - ببسلا ناك نكلو

 ىف ةيضقلا هذه تماقتسا اذإ الإ ةايح اه ىقتسنالو ءانب اه موقيال . اهلك ةيرشبلا ةايحلا

 لك هيلع موقي ىذلا ساسألا ىه تراصو « مهرئامض ف تخسرو ٠ سانلا سوفن
 .. ءانبلا

 ةايح تفرحنا فيك انيأر . ةقيقحلا هذه قادصم ةثيدحلا ةيلهاجلا عقاو نم انيأر دقلو

 . «؟ نوملسم نحن له» باتک رظنآ (۱)

 . [۲۸] ًأبس ةروس (۲)
 . ]٠١۷[ ءايبنألا ةروس (۳)
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 اوداع امو « لبسلا مهب ؛ تقرفتف ٠ ةيهولألا ةيضق مهسوفن ىف تفرحنا نأ درج اهلك سانلا

 . نونثمطي وأ نورقتسي وأ نودتب

 ةيضقو ةيهولألا ةيضق ىوس ًائيش سانلل لوقبال هلك ىكملا نآرقلا لظ كلذل
 . داقتعالا

 عيرشتلاب لزنتي نآرقلا راص < ةنيدملا ىف ةملسملا ةلودلاو ىمالسالا ممتحلا اشن ال مث

 ةملسملا ةمألا ىلع تضرف ىلا ةفلتحلا ضورفلاو « تالماعملاو تادابعلا ىن « هيجوتلاو

 نع لختت م داقتعالا ةيضقو ةيهولألا ةيضق نكلو . ةيرشبلل ىربكلا اهتلاسرب موقتل

 رخآ ىح اه ةبحاصم تلظ امنو ‹ تامجوتلاو تاعي رشتلا هذه قيرطلا حسف اناکم

 رئاعشلا ىف ‹ تاہيجوتلاو تاعيرشتلا هيلع ماقت ىذلا ساسألا ىه تلظ لب « ةظحل

 . ءاوس تالماعملاو

 .. داقتعالاو ةيهولألا نأش ى ةحضاو ةيضق سانلا مالسإلا ىطعأ دقو

 ره هللاو .. كلالا وه هللاو . قزارلا وه هتلاو . ربدملا وه هللاو . قلالا وه هللا

 .. دوبعلا وه هللاو . رطيسملا

 . حوضولاو رسيلاو ةطاسبلا ىف ةياغ ةيضق

 . داقتعالا ةيضق ىف شبغ الو ٠ ةيهولألا ةعيبط ىف تاديقعتال

 ال .. هللا الإ ٠ ضرألاو تاومسلا ىف ٠ هلك نوكلا ىف هلإ ال .. هللا الإ هلإ ال هنإ

 قزرلا وأ كالا نم ءىش ىف هل كيرش الو .. هریغ ربدم الو هریغ كلام الو هريغ قتلاخ
 ..ريبدتلا وأ قلخلا وأ

 , نوكلا لک یف ًادوبعم نوکی نأ هریغل یغبنیالو .. هریغ دوبعم الف م نمو

 الع تماقو < هلك مالسإلا ايلع ماق ىلا ىه ةحضاولا ةريسيلا ةطيسبلا ةبضقلا كلت

 . مالسإلا خيرات ايلع ماقو « ةملسملا ةمألا

 : قلخلا لك نم ةيدوبعلا هل نوكت نأ - هناحبس _ هللا ةيهولأ ىلع بترت دقو
 . ناسنإلاو نمف نمو ضرألاوتاومسلا

 .۸ ٩۷۰ج «فارعألا » و «ماعنألا ١ و «ةدئاملا» : ةروس ريسفت «نآرقلا لالظ ىف » مجار (۱)
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 ٠ هدحو كلاملاو ٠ هدحو قلاخلا وه ماد اف .. ةحضاو ةريسي ةطيسب ىرخأ ةيضق

 . هريغ ةيدوبعلاب قلخلا هل هجتب نأ نكمي ىذلا اذ نف .. هدحو رطيسملاو « هدحو قزارلاو

 ؟ ! هعم دحأ وأ .. هريغ دحأ ىلإ ةيدوبعلاب نوهجتب فيكو

 ؟ .. نم

 ةوقلا هحنم ىذلا وه هللا ؟ هللا قلخ نم اقلخ سيل وأ ! ؟ ناسنإلا امو ! ؟ ناسنالا

 قلح ىذلا - ناسنالا وه لھ ؟ ضرألا ف امو تاومسلا یف ام هل رخسو ‹ نيكقلاو

 لهو ؟ الع ريسي ىتلا هنيناوق نوكلل عضو ىذلا وه له ؟ نيفامو ضرألاو تاومسلا

 ريغ صاوخ ةدالا حني نأ عيطتسي له ؟ دارأ ول سيماونلا هذه نم ًائيش ريغي نأ كلي

 نم ادوبعم نوكي نذإ فيكف ؟ هللا اهب اهقلخ ىتلا امنيناوق ريغ ىلع ائشنی وأ ٠ اهصاوخ
 ! ؟ هللا عم ًادوبعم وأ ۰ هللا نود

 ؟.. نم

 ضرف ىلع اتيمتح اهاطعأو اهمتح ىذلا نم ! ؟ تايمتحلا كلتامو ! ؟ تايمتحلا

 اب ةيمتح ىهو ؟ ءايشألاو سانلاو نوكلا ىف هللا رّدَق ىه تسيل وأ ! ؟ تايمتح اقح اہنآ

 ًادوبعم نوكت نذإ فيكف .. هللا ءاشب نأ الا اهتاذ ىف ةيمتح تسيلو < هللا ردق نم ايف

 ! ؟ هلا عم ًادوبعم وأ ۰ ےلیا نود نم

 ؟.. نم

 ؟ هللا الإ ةيدوبعلاب قتلخلا هل هجوتي نأ نكمب ىذلا اذ نم
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 نع مهعيرشت سانلا ذحأي نأو هدحو هلل ةيمك احلا نوكت نأ ةيدوبعلا تايضتقم نمو .

 .. هللا

 ! سانلا خيرات ىف ةيلهاج لك رمألا اذه ىن تلداج دقلو

 تناك ىلا تایلهاحلا یح .. هللا « فرعت » اہنا : لوقت تناک یتلا تایلهاملا یتح

 .. هلل ةقحلا ةدابعلا ىدؤت اهنأ نظت تناك ىلا تايلهاجلا ىح .. هللا « دبعت » اهنإ : لوقت

 رارقإلا نع فلتخب رمأ هلل ةيدوبعلا نأ نظتو <« رمألا اذه ىف لداجت تناك تايلهاجلا لك

 . هاوس نود هللا نع عيرشتلا ذخأو هدحو هلل ةيمك احلاب

۲۹٦ 



 )۲ هردق قح هللا اوردق امو »

 ؟ هللا ريغ نع مہتایح ماظن نوذخأب مم _ مهمعز یف - هللا نودبعي فيك

 اوعرش : م لاق هنأ ول وأ . مه عشب م هللا نأ ول الوقعم ًاضرف نوکی اذه ناک

 ! ىنود نم مكسفنأل

 كثلوأف هلا لزنأ اج مكحي مل نمو ١ : ىتعبرش اوعيطأ : ممه لاقو ٠ مم عرش دقو اأ
 ۾ نمو .. ؛ "نولاظلا مه كلوأق هلا لزنأ اج مكي مم نمو ۲ « نورفاکلا مه
 عیتتالو هللا لزنأ اب منیب يب مکحا ناو » .. ۲ نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ ام مکحب

 نأ م نوکی ینأف "۵ كيلا هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو مه ءاوهأ
 ؟ هللا لرنأ ام ريغب اوكح

 روس لک یف احضاو اررکم ًادیدش ًازیکرت ةیضقلا هذه ریرقت ىلع نآرغلا زکر دقل
 م نمو « هلالا » وه  هدحو - هللا : ةيهولألا ةيضق ىه عيرشتلا ةيضق نأ : عيرشتلا

 وه « ةيهولألاب  هناحبس - هللا دارفإ . كلت نم هذه . عيرشتلا بحاص  هدحو - وهف
 ضرألا ىف نوكي نأ دحأل نوكي اف . ةيمكاحلاب هدارفإ  تقولا تاذ ىف كلذك
 . نوكرشم هعبتا نمو « اكرشم حبصأو < هللا عم هسفن كرشأ دقف الإو . هللا عم اكاح

 . «ةديقعلا» نع ٠ ةعيرشلا ١» تلصف نيح ىربكلا انلالض ةيلهاجلا تلض دقلو

 . « ةيهولألا» نع « ةيمك احلا » تلصف نيح

 . سانلا ةايح ىف نایغط نم بترتام لک كلذ ىلع بترت م

 ! ةجيتنلا هذه ريغ ةجيتن كانه سيلو
 ؛ مريو للحب ٠ ٠ الإ » نذإ هسفن نم ذختا دقف هللا ريغ سانلل دحأ عرشي نيح هنإ

 و . هللا مكح ريغ مکح لک وه توغاطلاف .. « اتوغاط » نذإ هسفن نم ذحتا دقو

 )١( ماعنالا ةروس ]4١[ .
 ) )۲ةدئاملا ةروس ]44[ .

 ) )۳ةدئاملا ةروس ]٤٠[ .

 )٤( ةدئاملا ةروس ]٤۷[ ,

 ةدئالا ةروس (ه) ]6۹[ .

 ) )۹ج نآرقلا لالظ حجار ١ ۸.
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 دقلو .. ةمك احلا ةمألا وأ عاجلا أ ةقبطلا وأ درفلا یوه . هتالاخ مج ف یوه ,

 نود نم م عرشی ن هل اوس نح ی هلا نود نم هل ةيدورعلاب سلا يضر نيسو

 . نايغطو توغاطلا نم ربجتو . ةلذو سانلا نم ةيدوبع ىلا رومألا تراص فيك .. هلا

 ةيروتاتكدلا فو « ةموعزملا « ةيطارقيدلا » ىف ! ةجيتنلا هذه ريغ ةجيتن كانه سيلو
 OF ءاوس
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 . ناسنالاو ةايلاو نوكلا لمشيف

 .ريبدتالو ةياغ الب اقولخم كلذك سيلو : الإ سيل نوكلا نإ

 هدوجو دمتس امن إو .. هسفنل ىح ةيمتح هتاذ نم دمتسيالو . هتاذ ى دبعُبال هنإ

 . هللا نم هدوجو تايمتحو

 یدتہو ‹ هتنس یضتقمب رسی .. هلل داع هتاذ وهف م نمو < هقلخ ىذلا وه هللا

 . هادېس

 ‹ اهرك وأ اعوط ايتئا : ضرأللو اه لاقف « ناخد ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا م

 ١ نیعئاط انیتا : اتلاق

 . « قحلاب» قلن امنإو .. الطاب الو < اثبع قلخ مل نوكلا نإ م

 ) ٩۳ قلاب ال ايب امو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ امر

 « ًالطاب (بنيبامو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو »

 نيذلاء بابلألا ىلوأل تابآل رانلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا تلخ ىف نإ »

 . (ةسايسلا ىف) باب <« قباسلا لصفلا مجار (۱)

 . ]۱١[ تلصف ةروس (۲)

 . [۸] مورلا ةروس (۳)
 . [۲۷] ص ةروس (4)
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 ابر : ضرالاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو < مہونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نورك ذی

 . « ٩ كناحبس .. الطاب اذه ٿتقلحام

 تاومسلا هب تقلخ ىذلا « قحلا ر اذه یدم - هلقعب -ناسنالا كرديال دقلو

 هب لفكتت هكاردإ نع لقعلا زجعيام نكلو .. نوكلا ىف ةقيمعلا هداعبأ الو ٠ ضرالاو

 ةيحلا ةكراشملاب اهساسحإو ٠ نوكلا عم امبواجت ف - ىهف . هللا ىلإ ةيدتهملا حورلا . حورلا
 نع رودصلا ىف ةكراشملاو ٠ قلاخلا هللا ىلإ هجوتلا ىف ةكراشملاو ٠ ةدابعلا ىف ةكراشملا ٠ هل
 تاومسلا ىف ىحلا اذه قمعو ٠ قحلا نم نوكلا هب قتلخام ةحم ىف كردت _ دحاولا هللا
 . نوكلا ةينب ى ةقيمعلا هداعبأو ۰ ضرالاو

 لظتس انكلو .. دامآلاو داعبألا هذمب هملع داز ناسنإلا « تامولعم » تعستا الكو
 لظتسو .. ءايشألا رهارظب لصتت تامولعم یهف _ مظعألا« قحلاب » ةطاحإلا نع ةرصاق

 . ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا هللا هب قتلخ ىذلا مظعألا قحلا كلذب ةلكوملا ىه حورلا
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 .. اهبع تسيل ةايحلاو

 , «؟ نوعجرت ال انيلإ مكنأو .؟ اشبع مك انقلخ امنأ متبسحفأ

 . ةلزاه ةثباع

 وهللا نع اههزنتو اتيئاغو اتيدج لاحلا ىف ىدبتتف .. امرطشب .. ةلمتكم اهم ري هنا

 . لطابلاو ثبعلاو

 الو ةروصلا ةيابن وه ايف عقيام سيلو . ةايملا ىه تسيل -اهدحو - ايندلا ةايحلا
 ! حبرلا ضبقو لطاب ىهف الإو . ثادح ةي

 یھ ةرخآلا رادلاو . « ةجيتنلا » الع بنرتت ىلا « ةمدقملا» ىه ايندلا ةايحلا ااو

 . ةقلا ةایحلا » كلذل یهو . ةجيتنلاو ةلكتلا

 .[1۹۱ - 14۰7[ نارمع لآ ةروس (۱)

 , [ا١1] كونمۇملا ةروس (۲)

۲۹ 



 . « نوملعي اوناك ول ناويحلا ىه ةرخآلا رادلا ناو ,

 ناكا ىه ةرحآلا ةايحلاو « ءالتبالل » ناصصخلا نامزلاو ناكلا ىه ايندلا ةايحلا

 .# ءارجلل J ناصصحلا نامرلاو

 . « "المع نسحأ مهيأ مهولبنل اه ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انا

 , « "نوعجرت انيلإو ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو »

 . « المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توما قلخ ىذلا

 مهو تبسك اب سفن لك ىزجتلو . قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا قلحخو ١

 ا *) نوملظب ەل

 . « "ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امناو . توملا ةقئاذ سفن لك »

 .رقتسيو كلذك ىرشبلا بلقلا نئمطيو . روصتلا ىف ةروصلا لمتكت كلذبو

 لدتعت ثادحألا ةياهن الو ةروصلا ةيامن تسيل ةايحملا هذه نأ ناسنالا فرعي نيحف

 : نآ یف اهلک هتایح

 بلقلا كلمتت ىتلا ةفهللا . ضرألا عاتم ىلع ةنونحلا ةفهللا فهلتي ال ةيحان ن

 نأ امإ . رركتتال - ةبهاذ  ةدحاو ةصرف اهنأ هقاعأ ىف رقتسي نيح - ةلاع ال - یرشبلا

 . عاتلا « كلمت ١ ىلع نونجم عارص كلذ ىلع بترتيو . ميضت نأ امإو لبتهت

 ىرشبلا بلقلا كلمتي ىذلا تيمملا ءاقشلاو لتاقلا سأيلا هكرديال ىرحخأ ةيحان نمو

 اهم - اهيف هل ةليح ال ىلا ٠ ابتاباذعو امتابارطضاو ٠ اهتافارحناو ضرألا ملاظم ىري نیح
 اهءارو سيلو ٠ ةريحألا ةيابنلا اهنأ سحل م عارصلا ىف سأيتساو عراصو لواح

 م ىذلا ءاقشلا نع ضيوعت الو ٠ ةرئاج لا ماظملل در الو . ةدسافلا عاضوألل حيحصت

 )١( توبكنعلا ةروس ]14[ .
 ر٣( فهكلا ةروس ]۷[ .

 ءايبنألا ةروس ممر ]٠٠[ .
 كلملا ةروس (+ر ]۲[,

 . [۲۲] ةيثاحلا ةروس (ه)

 . ]۱۸٩[ نارمع لآ ةروس )٩(
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 . ةايلا نم هل ةاطعلا ةرتفلا ىف < لاسبتسالاو ةلواحملا مغر ‹ هءاقتا الو هعفد عطتسي

 ىف فرحني الف .. نييلزألا لدعلاو قحلاب هنايإ الو « هريمض دسفب ال ةيحان نمو
 ةياغلا ةفاظن ىرحتي ال مث < ةياغلاب ةليسولا رربيو ؛ ملظلا لبقتيو ملظب : هقالخأو هكولس
 .. ةليسولا ةفاظن الو

 ‹ ءاقللا اذه باسح لمعیف .. هیقالم دہال مادام ‹ هيقتبو هللا « یشحم » ةيحان نمو

 ‹ ةرخآلا ركذب ىرشبلا بلقلا ىلع اديدش ازيكرت مالسإلا زكري كلذ لجأ نم
 نم قيرطلا ديحوتو < ايندلا ةايحلاب اهلصوو < اهزارباو « اهدهاشم مسجنو ‹ اهريوصتو

 رتولا طبضي ىذلا « حاتفلا » وه اذه نأل .. كلت ىلع هذه بيترتو « ةرخآلا ىلإ ايندلا

 . زاشنلا ةمغنلا هلع ردصت الف ‹ حيحصلا هطبض ىلع
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 ٠ ناسنالا رود ءى م

 ..اهعدباو ةروص عورأ ىف همدقب مالسالاو

 وه امنإو .. ! ناطيشلاب الو .. ناويحلاب كلذك وهامو .. الإ سيل ناسنالا نإ
 ! « ناسنإ »

 ! هللا ةفيلحخ هنإ .. ردقلا عيفر مبرك < زيم ديرف هنكلو .. هللا قلخ نم قلخ هنإ

 تلعج مم « اإ ناسنالا نم تلعجف « ىش تاطبخت ةثيدحلا ةيلهاحلا تطبخت نيبو

 لوط الو هل لوح ال اعناخ ایبلس ًادبع ةيابنلا یف هتلعج مث ‹ اناويح تقولا تاذ یف هنم

 .. « تايمتحلا ١ ةملآ .. داصتقالاو ةدالا ةملآ ءازاب

 طب طبختي الو هب فرحنيال ىذلا قحلا هعضوم ىف هعضي مالسإلا نإف

 .. تايلهاجلا

 . « ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ : ةكئالملل كبر لاق ذإو »

 )١( ةرقبلا ةروس ]۳١[ .
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Jنم هيف تخفنو هتيوس اذإف « نيط نم ًارشب قلاخح ىنإ : ةكئالملل كبر لاق ذإ  

 . ٩ ٩ نیدجاس هل اوعقف یحور

 ‹ تابيطلا نم مهانقزرو « رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو « مدآ ینب انمرک دقلو »
 . ٩ «دلیضفت انقلخ نم ریثک ىلع مهانلضفو

 .. ۳۲ ہکروص نسحأف مکروصو
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 . ةثيدحلا ةيلهاجلا هتغرم اك لحولا ىف ناسنألا غرعال مالسإلا نأ

 : ةينيورادلا تراشأ اک هئشنم « ةراقح » لا راشأ دقل < من

 , (نونسم امح نم لاصلص نم ناسنالا انقلخ دقلو »

 . “« ؟ نیهم ءام نم مکقلغ أ

 ! ؟ نكلو .. نيهملا ءالاو نفعتملا نيطلا .. ًأشنملا ىف ةراقح كلذ دعب سيلو

 ؟ ینا الا هيجوتلا هيطعي ىذلا ءاحالا ام

 ىذلا دحوألا ردصملا نم اهنأل ةعطاق ةيئاہن قئاقح ىهو - قئاقحلا كلتب ىلديال هنا
 ‹ هردق ةلاض وأ « ناسنإلا ةراقع ىحويل قئاقحلا كلتب ىلديال - نيقيلا لع رومألا معي

 لك اوغاص نيذلا اهعابتأ ىلا ةينيورادلا هب تحوأ ام « ةايحلا ىف هرود ةلاض وأ
 قئاقح < اه ةلكلا ىرحألا قئاقحلاب كلذ فدري امنا ., ناسنإلل ةيناويحلا تاريسفتلا
 ققحتيف « هللا نع ةفالخلا ةنامأ : ىربكلا ةنامالل رايتخالاو ريوصتلا نسحو ليضفتلا
 ناتاه لمعتو . ناسنإلا ةعفرو قالا ةمظع : دحاو تقو ىف نارمأ هيجوتلا اذهب
 < هللا ةفيلخم قئاللا مركلا ىوتسملا ىلإ هعفرو < هللاب ىناسنإلا نئاكلا طبرل اعم ناتقيقحلا
 . يملا درقلاو ىدرملا رورغلا نم تقولا تاذ ىف هتنايصو

 )١( ص ةروس ] ۷١ ۷۲[ .

 ) )۲ءارسإلا ةروس ]۷١[ .
 ) )۳نباغتلا ةروس ]۳[ .

 . ]۲١[ رجحلا ةروس ( ٤ر

 . ]۲١[ تالسرملا ةروس (ه)

1۲ 



 نم ةضبق نم نوكملا « ةعيبطلا جودزملا نئاكلا كلذ وه مالسإلا ريوصت ىف ناسنإلا

 نوكيال مت نمو . نيتلصفنم ريغ نيتطبارتم نيتجزتم ٠ هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط
 امنإ ! هّلأتب وأ هّلؤيف ةصلاخ حور ةخفن الو  ناويحلا وأ داماك طبهيف ةصلاح نيط ةضبق

 نع زيمتملا ٠ قلخلا لك ىف درفتملا نابكلا اذه نانوكي ٠ حورلا ةخفنو نيطلا نم جازم وه
 . «ناسنالا » نایک .. قلخلا لک

 . طوبملا ىلع هتردق عافترالا ىلع رداق درفتملا نايكلا اذهو

 نم باخ دقو « اهاكز نم حلفأ دق ٠ اهاوقتو اهروجف اهمهأف ٠ اهاوس امو سفنو »
 , ( اهاسد )1(

 . "« نيدجنلا هانيدهو »

 . «اروفك امإو ًاركاش امإ ۰ ليبسلا هانیده انإ »

 4 ةعفرلاو طوبما لع هتردق یضتقمبف .. ءازحلاو ءالتبالا نجي ةصاخلا هذه یو

 ‹ ةعفرلاو طوبا نيب - ةلاح لك ىنو ةظحل لك ىف - اهب راتخيل هل ةحونمملا ةذارالاو

 . ءازج لا موي هلمع ىلع ىزاج مث ٠ لمعيل ضرألا ىف كرب كلذ ىضتقمب

# #* ¥#% 

 .. بوهوم نایک هنا م

 : امتاودأ هلا بهو ةفالخلل هللا هقلخ نيحف

 ©, .. اهلك ءاسألا مدآ ماعو (

  Jةدئفألاو راصبألاو عمسلا مکل لعجو , )(

 : ةنامألا لمح درفتيو < ةفالخلاب فلكيو ٠ ضرألا ةراعب موقي بهاوملا هذہو

 اهنم نقفشأو اينلمحم نأ نيبأف لابملاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع انا ١

 ©... ناسنإلا اهلمحو

 )١( سمشلا ةروس ]۷. ١١[. )٤( ةرقبلا ةروس ]۳١[ .

 . [۷۸] لحنلا ةروس (هر . ]٠١[ دلبلا ةروس (۲)

 . [۷۲] بازحألا ةروس )١( , [۳] كاسنإلا ةروس (۳)
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 هيف مكحتت المهماًّمك ال ‹ ضرألا ىف الاعف ارصنع نوکی نأ هلک كلذ ىضتقم نمو
 ةكرح لالخ نم ضرألا ىف هللا ردق لمعي امنإ . ليلذ عضاحخ اهمامأ وهو « تايمتحلا »

 : هامعو ناسنإللا

 . « مهسفنأب ام اوریغی یتح موقبام ریغیال هللا نإ »

 «١ ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو »

 : هيلإ ةبسنلاب ةبجوملا ةوقلا وه ناسنإلاو « ناسنإلل ارخسم هلك نوكلا هللا لعجي مث

 ۳ ( هنم ًاعیمج ضرألا ىفامو تاومسلا فام مکل رخیسو »

 هلعجيال هنإف .. عيفرلا لئاملا ىدملا اذه ىلإ ناسنإلا ىمالسإلا روصتلا عفري نيحو

 ! هاشحو هبح ااو .. هضغبیو هعراصب هلل ا(صخ

 حنمي مل ناسنإللاف ! نافرعلاو ركشلا الإ - ةهادب _ ىعدتستال ناسنإلل هللا ةبهوم نإ

 ةعاطتسا ىف ناكو ! ءادتبا هسفن قتلخ الو <« هللا ةفيلح هسفن لعجالو < ايازملا هذه هسفن

 درلاف مت نمو .الصأ بهاوملا هذه هيطعي الو « الصأ هقلخب الأ - هناحبس - دارأ ول - هللا

 ةيلهاج لا تروص اك عارصلاو ءاضغبلا سيلو ٠ دبعتلاو ٠ ركشلا وه اياطعلا هذه ىلع
 نرقلا ةيلهاج ىلع ةقيمع ةليوط امالظ تقلأو « ةهآلاو رشبلا نيب ةقالعلا ةينانويلا
 . هللاو ناسنالا نيب ةقالعلل اهروصت ىف ٠ نيرشعلا
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 نيب لاصفنا الف . طبارتم نئاك - هترطف ةقيقح ىف وه اك - مالسإإلا رظن ىف ناسنإلاو

 نيب لاصفنا الو . ةصلاحخ اًحور الو اًصلاحخ اًدسج سيل . هيف حورلا رصنعو نيطلا رصنع

 هایند الو . هتعیرشو هتدیقع الو . هعقاوو هلم الو . هقالخأو هلمع الو . هکولسو هروعش
 .. هترخآو

 ! ةدحاو ةبسحو ۰ دحاو جازم اھلک

 )١( دعرلا ةروس ]١١[ .
 ) )۲ةرقبلا ةروس ]۲١۱[ .

 ) )۳ةيئاجلا ةروس ]٠۳[ .
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 . نآ ىف ةيحور ةيمسج : ةدحو هحورو همسج

 . تقولا تاذ ىف اعم ةيكولس ةيروعش : ةدحو هكولسو هروعشو

 . لاصفنا الب ةيقلخ ةيلمع : ةدحو هقالخأو هلمعو

 . « نیدلا » وه دحاو ءىش هتعی رشو هتءایقعو

 . عاطقنا اهلخاد ىف سيل ةلصتم ةدحاو ةايح نم نالماكتم نازج هترخآو هايندو

 . نزاوتي نأ یغبنی وأ - نزاوتم نئاک وهو

 حورلا ىلع هيف بلغب دسجلا ال

 .. لايخلا ىلع معقاولا ال

 .. ةيعاملا هتعزن ىلع ةيدرفلا هتعزن ال

 .. ةيباجيألا هتعزن ىلع ةيباسلا هتعزن ال

 .. هترخآ لع هایند ال

 .. ءامسلل هتفرفر الو ضرألا وحن هتلقثال

 ... كولسلاو روصتلاو ٠ عمتحملاو درفلا نزاوتي نزاوتملا نايكلا اذه نمو
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 ىلع اهلك هتایح ےقتست .. ناسنإلا ربيمض ىف ءیضملا حضاولا روصتلا اذه مقتسي نیح

 . ضرألا

 ىلا ةملسملا ةمألاو . يل هلا دبع نب دمحم سفن ىف روصتلا اذه ماقتسا دقلو

 : خيراتلا ىف اه ليثم ال ضرألا ىف تازجعم تثدحف ٠ هنيع ىلع اهابر

 .. ةملسم ةمأ تراصف ةيلهاجلا لئابقلا تعمجت

 ةفرحنلا اهذئاذلو . اهكولسو اهفرعو < اهتاداعو اهَملإ ةيلهاجلا سوفنلا تكرتو
 اهأشنأ ةديدج ًاسوفن .. طارصلا ىلع توتساو .. امتافارخو اهريطاسأو < اهتاوهشو

 قيقحلا دلوملا .. هلك « ناسنإلل » ديدجلا دلوملا ىلع .. ةظحللا تدلو انأك ءاشنإ مالسإلا

 .. هللا لظ ىف



 . قوحلم الو .. قوبسم رغ لطم لع ءاشنا اهعقاو ىشنت ةملسللا سوفنلا هذه تماقو

 . ىلهاجلا اهكولس نم الو اهفرع نم الو اهتاداع نم الو < ةئيبلا هذه ىحو نم سيل طم
 .. ضرالا تارورض لك نم « ةرورض » ىحو نم سيلو

 اذه ىلإ اهعفدي ىويند الو ىئيب ببس ريغل .. توغاطلا نم « ناسنالا » ررحت تماق
 ! ريرحتلا

 ؟ تاونسلا هذه نوضغ ىف ريغت ىذلا اف

 ؟ مالسالا ريغ .. سانلا ةايح ى ديدج دج له

 ريغ ف ةيرشبلا هذهو .. ةيهولألل روصتلا ءافص سالا حني دیدج دج له

 ! ؟ نيرشعلا نرقلا ىتح ةيهولألا روصت ف طبختت لازتام _ مالسإلا

 ريغ ف ةيرشبلا هذهو .. سانلل ةيدوبعلا نم ررحتلا سائلا حني دیدج دج له

 « هاوه بسح مه عشب رشبلا نم رشبل عوضخللاب ‹ ًاضعب اهضعب دبعي لازتام - مالسإلا

 باهراإو « ةلودلا» ةوطسب ٠ نيذفنم ًادجس نورخیف .. هاوه هیئترپ امی مهمزليو

 ! ؟ ءاوسلا ىلع ايراتيلوربلا ةيروتاتكدو لالا سأر ةيروتاتكد ىف « نوناقلا »

 ريغ ىف - ةيرشبلا هذهو .. مهناوهشل ةيدوبعلا نم ررحتلا سانلا حني ديدج دج له
 نع تفرحا الك تاوهشلا هذه ًادابعتسا ديزت لب « اهتاوهشل دبعتست لازتام - مالسإلا
 ۰ ! ؟ هادهو هللا جم

 ريغ ف ةيرشبلا هذهو .. نوكلا نم «ناسنإلا» عضو ححصي ديدج دج له
 نم امه ديصر ال ةفثاز ةيهولأ هحنمت ةراتف .. ناسنإلا عضو ىف طبختت لارتام - مالسإلا

 : نوكلا اذه نم ةليلذلا ةيدوبعلا عضوم ف هعضت ةراتو ٠ فوجألا رورخلا الإ عقاولا
 ناطلسلل ذختسم ليلذ رباص وهو « لحولا ف ههجو غرمتف ةمآلا تايمتحلا هشوانتت
 ! ؟ ناطلسلا اذه نم هسفن كلميال ٠ لطابلا

 لازتام_مالسإلا ريغ ف - ةيرشبلا هذهو .. ناسنإلا قالخأ ححصي ديدج دج له
 ًاقالخأو _ ١١ طقف ضيبلل - ةرات « ةيصوصح , ًاقالحأ اهلعجتف ٠ اهقالخأ ىف طبختت
 ! ؟ ماودلا ىلع روهدتت لظت مً .. ةرات ةيعفن

 ةي رشبلا هذهو .. درفلا نم عمتحلاو ٤ عمتحما نم درفلا عضو ححصي دیدج دج له
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 ممتحلا تتفتف « راسيلا ىصقأ ىلإ نيملا ىصقأ نم طبختت لازتام - مالسإلا ريغ ىف

 ! ؟ تارم عمتجا تاسع درفلا قحستو “ ةرم درفلا باس

 -مالسإلا ريغ ىف ةيرشبلا هذهو .. نيسنجلا تاقالع ححصي ديدج دج له
 اذه ىف ددبتو .. ًأدهي وأ نكسيال ًاروعسم ايناويح ًاعاتم نيسنجلا تاقالع لعجت لازتام
 ! ؟ ناسنالا تاقاط

 مكحمو هاوهب مكحب نأ نم - ًابعش وأ ةقبط وأ ًادرف _ مكاحلا عنمي ديدج دج له
 لظ ىف هئاوهأب توغاطلا اهكحب لازتام - مالسإلا ريغ ىف - ةيرشبلا هذهو .. نايغطلاب

 ! ؟ ءاوس تايروتاتكدلا وأ ةفئازلا « تايطارقمي دلا »

 ؟ تاونسلا كلت نوضغ ىف دج اذام

 ! ةايحلا ةماقتساو كولسلا ةماقتسا اع ًأشني ‹ روصتلا ةماقتسا ىوس .. ءىشال

# *%# X% 

 اهعقاو شنت هلم هللا دبع نب دمحم هنيع ىلع اهابر ىتلا ةملسملا ةمألا تماق

 .. مالسإإلا یحو نم .. ءاشنأ

 . سانلا كولس ىف ةبيجع ةماقتسا ئشنت تماق

 ىلإ نوميقتسي منكلو ! متيرشب ىلع سانلا لازام . من . ىرطفلا رشبلا فعض اهيف

 .ريثك ىلع - قحلا مالسإلا لظ ىف -ردقت ىهو .. ةيرشبلا ةقاطلا هحيتتام ىصقأ

 .. سانلا نيب ًايجع ًاطبارت ءیشنت تماق

 ریخلا بحل هنإو » : ريخلا هسفنل بحب ناسنإ لك . عن . ىرطفلا رشبلا فعض هيف

 ال ةجردب ضعبل مهضعب مهسوفن وفصت نأ اوعاطتسا سانلا ءالؤه نكلو “« ديدشل

 اوتوأ ام ةجاح مهرودص ىف نودجمالو ميلإ رجاه نم نوب » : خيراتلا ىف اه ليثم

 نونمۇملاو » ةوخإ نونمؤملا اعا » © . ١ ةصاصح pr ناک ولو مهسا ىلع نورثۋيو

 () ب ضعب ءايلوأ مهضعب تانمۇلاو

 ]°1[ تارجحلا ةروس O) ۰ ]۸[ تايداعلا ةروس )۱(

 . ]۷١[ ةبوتلا ةروس )٤( . [۹] رشحلا ةروس (۲)
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 الأ ىلع موق نانش مكنمرجم الو» . ةفاك سانلا وحن « ايناسنا» اًروعش ءىشنت تماق

 نيدلا ف مکولتاقي ل نيذلا نع هللا مک انی ,Yn © یوقتلل برقأ وه اولدعا . اولدعت

 نأ موق نآتش مكنمرجي الو» . ٠ مہلإ اوطسقتو مهوربت نأ مکراید نم مکوجرخ ملو

 . "«.. اودتعت نأ مارحلا دجسملا نع مكودص

 نم ررحتملا ٠ زرابلا هنايك هل درفلا .. عمتحجماو درفلا هيف نزاوتي اًعمتجم ءىشنت تماق
 مكاحلا ىلع ةباقرلاب - هتيدرفب  فلكملا <« نزولا سوسحملا ىباجيإالا « نايغطلا
 هيجوت ف هنايك هل - طبارتملا - عمتجلاو . ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألاو < حمتحجماو
 . هللا تامرح ةنايصو <« قحلا ىلع مهراكفأو مهسوفن غوصو <« دارفألا

 نيكلاملا نيب لفاكتلا ىلع موقيو « مناغم او مراغلا هيف نزاوتت اًداصتقا ءىشنت تماق

 دبتست ال « ريخلا ىف ءاكرش لكلاو ٠ ضعب نع لوئسم اهضعب ةدحاو ةمأ ٠ نيكلاملا ريغو

 ‹ مورحم عمتحملا ىف قبي الو (« مکن ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك» : لاملاب ةليلق ةئف
 . عيمجلا نع لوئسم - لالا تيب - ةلودلاف

 . رومألا نم رمأ لك ف .. ضرألا خيرات ىف ةبيجع «اقالخأ» ءىشنت تماق

 نيبو . ةملسملا ةمألا لحاد ىف نيموكحلاو مك احلا نيب . قالحألا ىلع موقت ةسايسلا
 موقت عمتحجلا تاقالعو .. قيثاوملا ظفحو دهعلاب ءافولا ىف « اهادع نمو ةملسملا ةمالا
 تاقالعو . ىعاهلاو ىدرفلا لماعتلا ىف « قالحألا ىلع موقي داصتقالاو . قالخألا ىلع
 . خيراتلا اهدهشي مل ةفاظنلا نم ةجردب < قالحألا ىلع موقت نيسنجلا

 یف مدتی مل هنأ هخوسر نم نکی < اًخسار ءانب ءىشنت ةمألا هذه تقلطنا م نمو ..
 عيمج ديب« جرانلاو لحخادلا نم ٠ مده لئاسو لك ايف تلمع « ماع فلأ نم رثکأ
 ! ءادعالا

 )١( ةدئاملا ةروس ]۸[ ,

 ) )۲ةنحتمملا ةروس ]۸[ ,
 ) )۳ةدئالا ةروس ]۲[ .

 )+( رشحلا ةروس ]۷[ .
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 ةديحولا ةبيجعلا وه ةيبرعلا ةريزجلا لحاد ف یمالسإلا عمتحما عق ؤاو کب او

 لك ىف هلدع دعاوق مقتو هللا نيدب رشبت ٠ ضرألا ف ةملسلا ةمألا تحاسنا دقف
 لهذت لازت ام ةعرسب ٠ طيحلا ىلإ طنا نم نرق فصن ف تلصوف . . هيف تلح ناکم

 ! خيراتلا ىف ىرخأ ةكرح ةبأ ىلإ ةنراقملاب « مويلا ىح نيثحابلا

 ! ةدحاو ةمأ .. بوعشلاو مألاو ضرألا نم عساولا ىدملا كلذ نم تأشنأو

 ‹ ةينامورلا ةيروطاربمالا .. خيراتلا ىف ةريثك «تايروطاربما» تماق دقل
 رصعلا ىو .. ةينيصلا ةيروطاربمالاو . ةيدنملا ةيروطاربمالاو . ةيسرافلا ةيروطاربمالاو
 خلا ... ةيسورلاو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا تماق ثيدحلا

 ! «ةيروطاربما» رمأ نكي مل مالسإلا ىف رمألا نكلو
 مألا نم لعجت نأ نع ةزجاع ىهو تمدبنا مث تماق تايروطاربمالا هذه لكف

 ىمالسإلا « ماعلا » امأ . اهذبت ىتلا تالواحلا لك نم مغرلا ىلع ةدحاو ةمأ بوعشلاو
 !! نيمكاحلا نم ةلواحم الو طغض ريغب ةدحاو ةمأ راص دقف

 . طيسب ببسلاو

 بوعشلا سج م نمو .. اهل بوشل ت نُ لواحت تايروطاربمالا هذه

 . بوعشلا عيطق لع ت ةرطيسملا ةلودلا

 بلاغال هنأ تسحأ من نمو ! هلل ةعضاخ تناك اهعومجم ىف ةملسملا ةمألاو
 2 ضراعتت الاط « ةصاخلأ ا اغبصب _ تءاش اک  تطظفتحاو إ بولغم الو

 كلذ لجا نمو . هلل ات دیقع یف تطبترا : دحاو روعش یف اھلک تطبتراو . . مالسإلا

 ثیتفتل لذہتو تلذب ىلا ةرابحلا تالواحلا لک مغر ةدحاولا ةمألا روعش اهطبرب لازام

 .. راعش لكو ليبس لكب ةمألا هذه

 ٠ ةرناب ةعيفر ةيمالسا ( ةراضح- ١ تماقو

 ةيفارغحلا مهفورظو < مہتوادب یف . . ريثك ةراضحلا ثاموقم نم برعلا یدل نکی م

 .. ةراضح ءاشنال ةعساو مهام ةصرفلا نكت ۾ ‹ ةيملعلاو ةيداصتقالاو
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 برعلا لاصتا نم مغرلا ىلعو .. ةريزجلا ىف ةقباس تاراضح مايق نم مغرلا ىلعو

 مت راضح ءاشنإ ىف نيملسملا ةقالطنا نأ خيراتلا هدهش ىذلا عقاولاف .. سرفلاو نامورلاب

 ةيا دهج هب ساقي ال اک < ةریزجلا هش ف هلک برا یشام ب یساقب ال رخآ ایش تاک
 نح كلذ ىن ةرصاعم یا ةمأ

 نم ر غرا ىلع ! ةيمالسإ تلظ ةيرادإلا تدا 1 هذه م دختسب ىذلا دلا ماظن ةدعاق

 ىح . ماع فلأ وحن لواطتملا ىخيراتلا ىدملا ىلع ةبيرغلا بئاوشلا نم اهيلع لخدأ ام لك
 دهشي اك اهلك ةديدجلا ةيبروألا ةراضحلا ردصم ىهو .. ةراضحلا ىه مہتراضح تناک

 . نويبرغلا

 . » Making of Humanity ةıilıiiJا ءا( باتكک یف تلوفیرب لوقی

 یا اهلصأ عاجرإ نکو الا ىروألا راهدزالا ىحاون نم ةدحاو ةيحان ةن سيل هنإ»

 . «  ةعطاق ةروصب ةيمالسإللا ةفاقثلا تارثؤم

 . خيراتلا ىف ةيملع ةكرح ربك أ - اهتقو ف - ىه ةيملع ةكرح كلذك تناكو

 نيلوغشم اوناك ذإ .. هبلإ مهماتها برعلا هجو ام نكي مل - ةصاخ ةفصب - ملعلاو
 ةكرللا نوثشنيو نوملعتي منعب ىذلا انإو .. هيف هلك مهمه نولعجب « لوقلا نفب اًمئاد
 . مالسإالا وه ناك ةيملعلا

 ملع : مه ةرواجلا مألا نم ىويندلا ماعلا لك - كلذك - نوملسملا سبتقا دقو

 ةصضايرلاو فكالملا ف , دونما معو نييرصملا معو < نامورلا ماعو ٠ ميدقلا نانويلا

 . ءايميكلاو ةعبطلاو بطلاو

 . عينلا ىف الو ملا ىف ال .. هوسیقا ام دنع اوفقب مل منکلو

 نم ید _ اوأشنأ نيح < معلا هجو اوربغ نيذلا  نيملسملا مه اوناک دقف

 ابروأ ىف ةرضاحلا ةيملعلا ةكرحلا هيلع موقت ىذلا ىيرجتلا بهذملا - ىمالسإللا هيجوتلا

 : هيلإ انرشأ ىذلا هباتك ىن تلوفیرب لوقب

 . ٠٤۹ ص دومحم سابع ةمجرتو لابقإ دمع فيلأت «مالسإلا ىف ىنيدلا ركفلا ديدجت» باتك نع )١(
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 معلا ىلع ( ١ ةيمالسإلا دصقي] ةيبرعلا ةراضحلا هب تداج ام مهأ علا ناک دقل»

 الإ ىروألا راهدزالا ىحاون نم ةدحاو ةيحان ةن سيل هنأ نم مغرلا ىلعو ... ثيدحلا
 تارثؤملا هذه ناف « ةعطاق ةروصب ةيمالسإلا ةفاقثلا تارثؤم ىلإ اهلصأ عاجرإ نكميو

 ماعلل ام نكت ىتلا ةقاطلا كلت ةأشن ىف « نوكت ام مهأو« نوكت ام حضوأ دجوت

 ةيعيبطلا مولعلا ىف ىأ : هراهدزال یوقلا ردصملا ىو < ا ةزياټم ةوق نم ثيدحلا

 . ىملعلا ثحبلا حورو

 نم انيلإ هومدق ايف سيل [! نيملسملا دصقي] برعلا ملعل انملع هب نيدي ام نإو ...
 اذه نم راک هيرا ةا لإ مل انه نيد لب . ةرکتم تایرظن ةعهدم توشك

 ماعو . دوجو هيف ملعلل نکي م - انار اک مدقلا ماعلاف . هسفن هدوجوب اه نیدی هنا

 ؛ مهدالب جراخ نم اهوباجتسا <« ةيبنجأ امولع تناک مہتایضایرو نانويلا دنع موجنلا

 ةفاقثلاب ايلك اًجارتما جزتمتف < مايألا نم موي ىف ملقأتت ملو ۰ مهاوس نم اهوذخأو
 . ةينانويلا

 ثحبلا بيلاسأ نكلو«تايرظنلا اوعضوو ماكحألااوممعو بهاذا نانويلا مظن دقو »
 ةطحاللاو « معلل ةيليصفتلا جهانملاو اهزيكرتو ةيباجي الا تامولعملا عمجو < ةانأو بأد ۴

 امأ . ىنانويلا جازما نع امامن ابيرغ ناك كلذ لك .. ىيرجتلا ثحبلاو ‹ ةرمتسملا ةقيقدلا
 نم قرطاو « ةديدج ثحبلا نم حورل ةجيتن ابروأ ىف رهظ دقف «ٍملعلا» هوعدن ام
 ىلإ تايضايرلا روطتلو ٠ سيياقملاو ةظحالملاو ةبرجتلا قرط نم « ةثدحتسم ءاصقتسالا

 دصقي] برعلا اهلخدأ ‹ ةيملعلا جهانملا كلتو ٠ حورلا هذهو .. نانويلا اهفرعي مل ةروص
 .٠ « ىبروألا ماعلا ىلإ [! نيملسملا

 . «نيدلاو ملعلا نيب عازتلا» هباتك ىف ىكيرمألا ربیرد لوقو

 و . مدقتلا ىلإ ىدؤي ال ىرظنلا ىلقعلا بولسألا نأ نم نيملسملا ءاملع ققحت »

 ناك م نمو . امتاذ ثداوحلا ةدهاشمب اًدوقعم نوكي نأ بحب ةقيقحلا نادجو ىف لمألا

 ىيرجتلا بولسألا مہلاحأ ىف مهراعش

 ‹ هللا قلخ اوربدتي نأ نيملسملل هللا هيجوتل ةيلمعلا ةمجرتلا وه اذه ناك دقل

 )١( ص قہاسلا ردصملا ۱٤۹4 ٠١١ .

 ) )۲ىدجو ديرفل «دلاخ يلع نيد مالسإلا» باتك نع ,
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 تايرظن ىف ال عقاولا ىف ةايحلا اوشيعي نأ مه هیجوتو . نوکلا یف هللا تایآ نع اوثحبیو
 ! لایخلا

 < هلل اهروصت ماقتسا نيح ضرألا عقاو ىف ةملسملا ةمألا ةقالطنا تناك كلت

 ! ۔ءاوس عونلا ثيح نمو مكلا ثيح نم .. خيراتلا هل لهذي ءىش

 .. هللا جنم نع اّريثك ةملسملا ةمألا تفرحنا دقلو ..

 تذخأو .. ةعيرشلا نع ةديقعلا تلصفف . ةيلهاجلا ةلاهج - جيردتلاب  اهتكردأ

 ريغ نيد هكحي عقاولا ايب ‹ عقاولا نع ةعطقنم ٠ بلقلا ىف ةرستسم ةديقع « نيدلا»

 ةمأ دعت مل من نمو .. ةيمالسإلا ةمألا عقاو ىف مكحلا وه هللا جىنم دعي ملف ! هللا نيد

 ! موصتو - اًنايحأ - ىلصتو « نيملسملا ءامسأب ىمستت لازتام تناك نإو « ةملسم»

 لخاد ف توزناو .. ةيدرفلا ةيملعلا اهتساحو اهتراضح تدقف _ كلذك - اہنإ م

 .. مالسإلا نع ادعب كلذب تدازف .. ناوهاو فعضلل ملستست « اهسفن

 موقت الو . ةلماعملا ىف مقتست الو . صلخت الو . قدصت دعت ملف .. اهقالخأ تلعاو

 . «ناسنالا» طباور اهنيب

 ! دوهي ةديصم ىف .. فراج لا سنجلا رايت ىف تقلزناف تداز م

 ! مالسالا لک نع تجرخ كلذبو
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 ! ءالؤه نع دیعب مالسإالاو

 فرحنيال . ةع هللا دبع نب دمحم ىلع لزن ىذلا « دلالا ىنابرلا جهلا وه مالسإلا

 . ةيرشبلا تافارحاب

 .. نوکت فیکو نوکت ٹثیح .. «ةيناسنإلل» ثعابلا وهو

 . هللا ىلإ توغاطلا نم . رونلا ىلإ تالظلا نم سانلا جرخم ىذلا جينملا وه مالسإلا

YY 



 . ناسنإلا نايك رمدت ىلا .. ةبيهرلا ةيغاطلا ةنهارلا ةيلهاجلا نم سانلل صلخحلا وهو
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 . مالسإلا الا هحلصر ال ةياهاجلا تافارحا نم هاندهش ام لک

 . كولسلا مقتسب .. ايار ىذلا جهلا ىلع روصتلا مقتسب نح

 ةسايسلا ىف .. طارصلا ىلع اهتايح مقتست < هللا ىلإ ةلاضلا ةيرشبلا دوعت نيح

 ! ءىش لكو .. نفلاو نيسنجلا تاقالعو قالحألاو داصتقالاو عاتجالاو

 ... هللا جينمو ةيرشبلا نيب اًفيثك اًباجح ةيلهاجلا تعضو دقلو
 ! روطتلا

 ناك ام نإ تلاقو ! نيدلا نع اًديعب ةيرشبلاب اًديعب اًطوش راس دق روطتلا نإ تلاق

 ! نوروطتم منال .. مويلا سانلل حلصيال ماع ةثاعبرأو فلأ لبق سانلل حلصی

 ةيرشبلا ةايحلا بناوج نم اًدحاو اناج عدی م یذلاو ! باتكلا نم نيقباسلا نيلصفلا

 ! فارحلا الب ةيناسنإلا سفنلا الو

 ! رامدلا لع ةيرشبلاب فرشأ ىذلا وه .. روطقلا

 ! «نودتهم ما لوبسحو »

 ! رامدلا نم ذقن او .. ةيلهالا نم صلخلا .. لزن ذنم وه اك وهف .. هللا جنم امآ

 .. قحلا نامي إلا هللاب نونمؤي نيح .. هاده نوعبتبو ٠ هللا جهنم ىلإ سانلا یدتہی نیح

 هللا ىلع نوحجبتب ال .. ضرألا تیغاوط نم ایش هب نوکرشپ ال هتدابع قح هنودبعی نیح
 هللا ناش نم ىه ىتلا ةيمك احلا مهسفنأل نوبصتغب ال .. مهسفنأل عي رشتلاو هتعي رش كرتب

 نیح سانلاب لح ىذلا بتاذعلاو ءاقشلاو » ماظملاو تافارحالا لک لوزت لقنرح .., هلحسو

 اًضعب مهضعب داو « ةيمك احلا اوبصتغاو ٠ ةدابعلا ءاوسو ةديقعلا ءاوس نع اوفرعلا
 1 نوعيطب ءالؤهو ١ نوعرشپ ءالۆه ٠ هللا لود نم ابابرا

 ىداماو « ةيرشبلا تافارعال ححصملا وه س لز موي ہهدهعک مالسإلا لازب امو

 .. طارصلا ىلإ
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 ىلابلاو ٠ لطابلاو قتحلا نيب لصيفلا - ماع ةئاهلثو فلأ لبق ناك اك - مويلا وهو
 .. نايغطلاو فارحنالل مداملاو ؛ ةديشرلا ةيناسنإلل

 .. مقتستو مہتایح لدتعت .. سانلا هب نمژي نیحو
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 داصتقالاو ةسايسلا ىف -ليصفتلاب- مالسإلا يهافم ضرعل اذهك ثحب عستيالو

 ! ءىش لكو ... نفلاو نيسنجلا تاقالعو قالحألاو « عاتجالاو

 ضرعي .. لئاسملا سوءر طف صضرعي ¢ يحاغملا هيف رهت ضرعل مستي هنکلو

 ! « حيتاغملا »

 م . «اهحيتافم» نم .. اهلك رومألا هذه ىف ةيلهاجلا تافارحلا لبق نم انحضوأ دقتل

 ةدقعو فارحنالا نمكم ىلإ انلصوي ىذلا ردقلاب الإ ايف ةيلهاج لا تاليصفتل ضرعن

 تاليصفتلا نم رك ذن نل اهلك نوئشلا هذه ىف هللا جهنم ضرعن نيح كلذكو .. لالتحالا

 . فارحالا حيحصتل ليبسلا انل ريني ىذلا ردقلا الإ

 ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيمالسالا مهاغملا ىف ىليصفتلا ثحبلا امأ

 اهمدقي ةصصختم بتك .. باب لك ىف ةلقتسم بتك هلاجف ‹ خلا .. ةينفلاو ةيقالحألاو

 .. ديزملل - امناد  حوتفم بابلاو ‹ لعفلاب دوجوم بتكلا هذه ضعبو . نوصتخم

 انعاضوأو مالسالا» باتكو ىدودوملا ذاتسالل « ةيسايسلا مالسإالا ةيرظن » باتك كانه

 بتك كانهو ةدوع رداقلا دبع ذاتسألل «مالسإلا ىف مكحلاو لالا ةسايس» و « ةيسايسلا

 « تابثلاو روطتلا» بتكو . © یمالسالا داصتقالا جم نیبت بطق دیسو یدودوملل

 « ىمالسإلا نفلا جمم)» و «ةيمالسإلا ةيبرتلا جمنم» و « ةيناسنإلا سفنلا ىف تاسارد»و

 . ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم ةينفو ةيوبرتو ةيسفنو ةيعاتجا تاعوضوم جلاعت

 . ليبسلا ريب ىذلا ردقلاب الا تاليصفتلا هذه ثٹحین ال انه نکلو
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 ضرألا ةيكلم»و «ابرلا» و « ىمالسإلا داصتقالا سسأ» : عوضوملا ىف ةيسيئر ثوحب ةثالث ىدودوملل )١(
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 ! هللا لرنأ اب مكعت ال اهنأ ةسايسلا ىف ةيلهاجلا ةدقع

 نأ ىغبني هنإف ٠ نأشلا اذه ىف هللا لرنأ ام تاليصفت نع _ اقوم - رظنلا فرصبو

 نأل فارحنالا ءىشني ىذلا وه - ءادتبا _ هلا لزنأ اب مكحملا مدع نأ - الوأ - نيبتن
 ٠ سانلا ةيقب ىلع سانلا نم ةنيعم ةفئاط مكح - اًمتح - هانعم رشبلا هعضي اب مكحلا

 ! ةصاخلا انرظن ةهجو نم .. نخ سيل كلذ لوقي ىذلاو

 نم دهاش دهشو» ضعب ىلع مهضعب ٠ مهسفنأ نييلهاجلا ةداهش انا ! الک

 ! «اهلهأ

 نأ _ ةعمتحم - داصتقالاو عاتجالاو ةسايسلا ف - مهدنع - ةررقملا دعاوقلا نم نإ

 دض ىه اهحلاصل مكحتو ٠ مكحت ىلا ةقبطلا هتاذ تقولا ىف ىه ٠ كلمت ىنلا « ةقبطلا »

 . « ٽاقبطلا » ةيقب

 . «نيحداكلا» وأ لاملا دض نييلامسأرلا حلاصل مكحتو .. كلت ةيلامسأرلاف

 . نيكلالا دض ايراتيلوربلا حلاصل مكحت .. مكحتو .. كلمت ايراتيلوربلاو

 . نيرخآلا نم ايازملا بلستو ٠ اهسفنل ايازملاىلع لصعحت انم لكو

 ةحلصلو ! سانلا لكل سانلا نم ةفئاط مكحت نأ رشبلا مكح ىف طق ثدحم الو

 ! سانلا لک

 مكحلا نوكيال ذثيح هنأل . هللا لرنأ اب سانلا مكحب نيح طقف كلذ ثدحم امنإ

 عرشب ةفئاط الو ةقبط هتل سيلو . هناحبس هلل مكحلا نوكي امنإو ! سانلا نم ةفئاط ةبأل

 «سانلا» بر وه امنإ ! ةفئاط الو 'ةقبط دنع - هناحبس - هل ةحلصم الو . اهلجأ نم

 ! سانلا عيمجل وه هکحو .. مهعيمج
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 ناك « ةيمكاحلاو ةيهولألاب هدارفإو . هدحو هتدابع ىلإ سانلا اعد نيح هللا نا

 ! هللا ةدابع ىف الإ طق دهعت مل ةروصب « ررحتلاو ةزعلاو ةماركلا ىلإ مهوعدي

 ! هناحبس .. ملا هتجاح سائلا دبعتي ال هللا نا
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 () «نومعطب نأ ديرأ امو « قزر نم مم دير ام»

 .. مہتامو مهايع ىف مهرمأ كلامو ٠ مهقزارو مهقلاحخ وحن قتلخلا بجاو نإ ةقيقحو

 . هودبعی نا

 ريخ بجاولا اذه یف لعج ‹ مہلع هلضفو هدابعب هتمحر نم  هناحبس - هللا نکلو
 “ مهبرو <« مهقلاخ وه هنأ مكحب هللا سانلا دبعيف .. هتاذ رينلا وه هلعج لب « دابعلا

 : دابعلا نع ىنغتسملا هللا حلاصل ال ۰ مهحلاصو مهر هتدابع نوکت م مههلإو

 . "« نيملاعلا نع ىغل هللا نإ . هسفنل دهاجب اع اف دهاج نمو »

 دحأ ةعيرشب اوكحب الو ‹ ةيمك احلابو ةيهولألاب هودرفي نأ سانلا ىلإ هللا بلط نيحف
 : ع هلوسرل لاقو ؛ ءىش لك ىف هدحو هللا لزتأ اب نوک امن إو « مہم

 ١ كيلإ هلا لزنأام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو ۲

 < ضعبل مهضعب ةيدوبع نم مهذقني نأ ديري ناك « كلذ سانلا ىلإ هللا بلط نيح

 ةيلهاجلا ىف هنم ةعشب جذامن انيأر ىذلا « توغاطلا» نم ةيدوبعلا هذه ىلع بترتي امو

 . خيراتلا ىف ةيلهاج لك ىفو « ةثيدحلا

 ماظن ىأ ىف هب اوسحي نأ نک ال یذلا ‹ یتیقحلا ررحتلاب اوسحي نأ ممه دیری ناک
 اهحلاصل مكحتو ء سانلا ةيقب سانلا نم ةفئاط هيف دبعتستو < مهسفنأل رشبلا هعنصي رحل

 ! سانلا حلاوص باسح ىلع یه

 ف اًعيمج نوواستي نيح الإ ناسنإلا ىنبل ققحتت ال ىتلا ةماركلا ممه ديري ناك

 انأ . سانلل عرشأ انأ : لوقب ٠ هتوغاطب دحأ مهنيب نم زربي الف < هلل ةيقيقحلا ةيدوبعلا
 ! سانلا ةايح - ىتبغر ىلع - عنصأ انأ . سانلا ىتدارإل عضحأ انأ . سانلا ىلع رطيسأ

 ردصعب هتلص نأ مهنم لك سحب نيح الإ سانلل ققحتت ال ىتلا ةزعلا مم ديري ناك

  ةحاتم ةلصلا هذه ناو . سانلا ةيقب ةلص نع ةدحاو ةرذ لقت ال یقیقحلا حيرشتلا

 نإ» : هيلإ برقتلا ىب صاخلا مهدهجب مه نودنجي ام رادقب سانلا عيمج- - ةقيقح

 ۰. ]¥[ تاي راذلا ةروس ()

 . ]٦[ تربكلعلا ةروس (۲)

 . ]٤4[ ةدئاملا ةروس (۳)
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 ! ناطلس وأ ةوق وأ كلم نم مهدحأ دي ىف ام رادقع ال . « مكاقتأ هللا دنع مكمرك أ

 ةيقيقحلا ةماركلاو ةيقيقحلا ةزعلاب سانلا هيف سحب ىذلا - ديحولا - ماظنلا اذه فو
 ‹ ةرح ةعيب ىف <« ارح اًباختنا هنوبختني - مهم رمأ ىلو سانلل نوكي « يتيقحلا ررحتلاو

 كلمي الو عرشي نأ هل قحب الو ٠ هسفتل عرش ال اذه رمألا ىلو نكلو - مهرمأ هنولويو

 اهلجأ نم ناطلسلا كليو ٠ اهلجأ نم عيابي ىتلا هتمهم لكو . هللا لزنأ اب مكحي امنا
 وأ ةقبط ةحلصم ايف عارت لو ٠ ةفئاط وأ ةقبط اهعضت يل ىتلا ٠ هللا ةعيرش ذيفنت ىه

 ..ريغال سانلا نم دحاو اذه رمألا ىلوو

 هنأ ذإ . ةنيعم ةقبط _ هباختنا ىلع دعاست وأ _ هبختنت الو .. ةنيعم ةقبط لثمال

 هتيحالص الإ - هريغ ىلع هلضفتو سانلا نم اًنيعم اًناسنإ عيابت نأ ف ةقبط ىأ ةحلصم ام

 ةقبطلا هذه عرشي نأ كلي ال - ناطلسلا ىلا لصبي نيح - مادام - رمألا ىلوتل ةيقيقحلا

 ‹ ءارغإلاو « ريثأتلاو « مالعإلا لئاسو نم تيتوأ اهم - ةنيعم ةقبط عیطتست فیکو

 رايتخا وأ « نيعم دحاو كرتب سانلا ىرغت نأ عيطتست فيك - ! كلذك شيوشتلا لب
 ام دبعتست ةدئاز ةطلس  هلظ ىب كلمن ال تمادام ٠ ىه اهلاصل نيعم دحاو

 ! ؟ سالا

 اًحلاص نوكيال الجر سانلا عيابي نأ ىرشبلا «فعضلا» لظ ىف ثدحب < من

 ةدارإلا فبعض هنا مه فشکتیف هاوقتو هحالص یف نيعودخم اونوکیو رمألا ةيالول

 مه نولمحتب لثدنعو . من .. ىأرلا ىف قفوم ريغ وأ قفألا قتيض وأ ةبرجتلا ليلق وأ

 مه م .. هوراتحخا نيذلا  ةرحلا مېت داراب - مه مہأل ٠ رايتخالا ىف ةلماكلا محبت

 . ةعبتلل حلصت ال كنكلو كانرتخا دقل : هل نولوقب . ميديأ ىف امناد وهف .. رمألا نوكلمب

 ! رخآ اًصخش ت راتو فال زعنسف و

 ةرعلاو ةيقيقحلا ةيرحلا - تايرظنلا ماع ف ال مقاولا ماع ىف - ققحتت كلذب

 . سانلل ةيقيقحلا ةماركلاو ةيقيقحلا

 صنلاب مهفعست مل ةلزنملا هللا ةعيرش نأ ٠ هعم سانلا دجيو ٠ رمألا ىلو دج دقلو ..
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 مكحلا طابنتسا ىف مہنيعت اهنيعب اًقرط نوكلسي كلذ دنعف . “ مههجاوت ةنيعم ةلأسم ىف

 سايق نمو عاجإ نمو « ةنسلا ىف ثحب نم - انه اهليصفت ى لحخدن ال - هنوديري ىذلا
 نذاب اودتہ یتح ( مہیب یروش مھرماو» : یروشلا ساسا ىلع .. یارلاب داہجا نمو

 . مميلع ةضورعملا ةيضقلا لح ىلإ هميجوتو هللا

 ىف ىسايسلا ماظنلا ىف ةزرابلا قتاقحلا هذه ررقن نأ - حيتافملا عضن نحنو _ مهلا اإ

 : هللا جهنم لظ

 . سانلا باسح ىلع اهجلاصل مكحتو كلمت ةقبط دجوت ال هنا

 نأ كللمب ال هنأو . سانلا نم ةنيعم ةقبط عبتي ال ةرح ةعيابم عيابي ىذلا رمألا ىلو نأ

 . سانلا نم ةنيعم ةقبطل عرشي

 ةعيرش ذيفنت نم هدمتسي ىذلا ناطلسلا الإ هل ناطلس الو هللا لزنأ اب طقف مكحب هنأ

 . هللا

 دعاوق عبتي امنا ‹ هاوه عبتی الو ۰ حطشیال ةلزنملا ةعيرشلا ىف صنلا دحج ال نيح هنأ

 .. هللا لزنأ ام دودح ىف اًرثاس ةياهنلا ىف هكح لعجت ةررقم

 ةيرحلا سانلل نمضت ىتلا ةديحولا ىه هللا جهنم ىلع ةسايسلا ىف ةماعلا دعاوقلا كلت
 ! توغاطلا مهكلمتي نأ سانلا نع معنمنو « ةماركلاو ةزعلاو ةيقيقحلا

 ةثيدحلا ةيلهاج لا « اهلك تايلهاجلا هيناعت ىذلا عقاولا ءوض ىلع - دعاوقلا كلتو

 نوكيو < ةيمك احل لاب هدحو هللا درفني نأ ىغبني اذال : انل نيبت ىلا ىه - ةصاح ةفصب
 إ عيرشتلا بحاص هدحو

 هنأ تمعزو ناسئالا تهأ نيح .. «ناسنالاب » اهتنتفو اهرورغ ىف ءاقمحلا ةيلهاجلا نإ

 ةي رشبلا سفنلا ىف ةروطتملا رصانعلاو ةتباثلا رصانعلا تنيب « ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا» باتك ف )١(
 ىف ىطعيف . كلتو هذهب الماك ءاقتلا - هللا نيد - مالسإلا ىتاي فيك تنيبو ., ةيرشبلا ةايحلا فو

 ف ىطعيو .رشبلا ةايح ىف ريغتت ال اًرومأ هجاوت اهنأل ٠ ريغنت ال ةتباث ةيليصفت تاعيرشت ةتباثلا لئاسملا
 ةروصو «هروطت» و هجضن بسح لك - ةبقاعتملا لايجألل عديو ٠ اًنباث اماع اًراطإ ةروطتملا لئاسملا
 وفلا ماد هقفلاو ٠ ةتباث ةعبرشلا نوكت مث نمو . روطتلا عيرشتلاب تباثلا راطإلا الي نأ - هعمتجم

 نم مه دج ام ردقب ةيضقالا نم سانلل دج » زيرعلا دبع نب رمع لاق اك سائلا تاجاح ةهجاومل
 . «اياضقلا



 تبصتغاو ‹ هدحو هللا ةيمك احم فرتعت نأ تفكنتسا نيح .. هللا ةياصو نع ىنغتسا دق
 - مويلا - لثمتي « لئاغ نايغط نم هبلإ تلصو ام ىلإ تلصو دق .. ةيمك احلا اهسفنل
 ىف ةناهملاو ةلذملا نم سانلا هقوذي امو < ايراتيلوربلا ةيروتاتكذو لالا سأر ةيروتاتكد ىف

 . تایروتاتکدلا هذه لظ

 ةيروتاتكدلا هذه نم سانلا ذقنب ىذلا _ هدحو - وه ةيمكاحلاب هللا دارفإو

 ‹ مهسفنأ رمأ مه مييديأ ىف لعجيو . مناهمأ مہندلو اک اًرارحأ مهدريو ٠ ةيغاطلا

 نوكلمب مهو .. مه مهيلع كلذ ةعبتف ؛ رشبلا نم ةيغاط مهكر نإف . هللا ةعيرش لظ ىف
 ذحات مهنم ةنيعم ةقبط ةحلصمب مهكري الو ٠ ةفئاز ١ ةيمتحم ) مېکری ال هنال .. هدر امئاد

 مهو . هللا ةعيرش ىلإ هدر ىف اونواہت مآل مہكرب امإو . خيراتلا ىف ىمتحلا اهرود

 اوضرعتو تايحضت كلذ ىف اولمحت ولو .. هللا ةعيرش ىلإ هودريف اودوعي نأ اًمئاد نوكلمي

 نمم اهنوعفدب ىلا تايحضتلا نم قيقحتلا هجو ىلع لقأ - ةيانلا ف - ىهف ! راطحأل
 ! رارفلا هتيمتح نم نوكلمب الو «ةيمتحخلاب» مهمكحم رشبلا نم توغاطل ةلذملا

 نيسنجلا تاقالعو قالحألاو عاةجالاو داصتقالا ضرعتسن نحنو  فرعن نأ قبو
 لماكلا لدعلا ىه « هللا جىنم لظ ىف سانلا اب مكحي ىتلا هذه هللا ةعيرش نأ - نفلاو
 هنأ < ةماملا  ةيسايسلا - ةقيقحلا هذه الوأ زربن انكلو .. ةيرشبلل صلاخلا ريخلاو
 اذه نم ممزعو « مهسفنأال اوعرشي نأ نم رشبلا عنب الإ - ءادتبا - سانلل ةيرح ال

 . هللا لزنأ اب نوكحب ال نيح مهسفنأل هنوطعي ىذلا - رئاج اًمئاد وهو - رئاجلا ناطلسلا

 ... مهمدقتو مهجوضنو مهتيلعافو مہيعوو رشبلا ةمارك صقتني نكي مل هللا عرش نإ
 ةليسو ال ىلا - ةليسولا عضي ناك امنإ .. مهسفنأل اوعرشي نأ ميلع مرح نيح - خلا

 ... نايغط لك نم ايقيقح اًريرحت سانلا ريرحتل - اهريغ
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 ىلإ لقتنن - عنصت نأ امه ىغبني اك - انناهذأ ىف رقتستو ةقيقحلا هذه انل دكأتت نيحو

 . خلا ... قالحالاو عاتجالاو داصتقالا ىف هجهمو هللا ةعيرش نم جذام ضرع

 ةقيرط : نينثا نيرمأ - داصتقالاب قلعتي امف - ةيلهاجلا ىف نايغطلا ردصم ناك دقل
 . ىرخأ ةيحان نم مكحت ىلا ىه كلمت ىتلا ةقبطلا نوكو « ةيحان نم كلقلا

 . سانلا رومأ حلصبي اب « اعم نيرمألا جلاعب هللا جهنمو
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 . هدحو هللا ةيمك اح هريرقتب - ريجتت نأ ديرت ةقبط لك ناطاسلا نع لزعي الوأ وهف

 . ةيمكاحلا نم سانلا عنمو

 . ةيكلللا ةلأسم ف ةيعوضوم ةلادع یطعب اناث وهو

 دابعتسا هيلع بترتي امن .. دح ريغب ةيدرفلا ةيكلملا قلطت ةيلامسأرلا ةيلهاجلا تناك اذاف

 .. نيكلاملا ريغ

 كلذك هيلع بترتي ام .. ةتبلا ةيدرفلا ةيكللا عنمن ةيعاجلا ةيلهاجلا تناك اذإو
 .. 'نيكلالا ريغ دابعتسا

 ! دودح الب اهقلطي الو .. ةتبلا ةيدرفلا ةيكللا عني ال مالسإالاف

 دي ىف مهلك سانلا قازرأ لعج كلذ نأل ٠ ةتبلا ةيدرفلا ةيكلملا عني ال هنا

 ! شعلا ةمقلب ةلودلل مه دبعتسي اتلابو .» « ةلودلا ,

 « سانلا » نوكي نأ ساسأ ىلع یعاتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا هماظن مقي مالسإلاو

 قف ًاطحأ اذإ هنوهجويو ٠ هللا ةعيرشل هذيفنت ىدم نوعباتي ٠ رمألا ىلو ىلع ءابقرلا مه

 " «ركنملا نع نويو فورعم اب نورمأيو . ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو »

 . هباقېف عطتسپ م نف . هناسلبف عطتسی مل نف . هديب هریغیلف ارکنم مکنم یر نم»
 « "ناعالا فعضأ وهو

 ١ ىل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع نإف . مكيف هللا تعطأ ام ىنوعيطأ عليكم  «

 ..زبخلا ةمقلب ةلودلل نيدبعتسم مهلك سانلا ناك اذإ ینأتی ال هلک اذهو

 كلذك مف ضرتفي الو . ةيكئاللا سانلا ىف ضرتفيال وهف .. ىعقاو ماظن مالسإللاو

 اهفعضب : اهعقاو ىف ةيرشبلا سفنلا عم لماعتي انإ ! مزعلا ىلوأ نم مهلك اونوكي نأ

 دعاسيو ٠ ىرشبلا عقاولا اذه ساسأ ىلع همظن عضي كلذل . اهتعفرو اهطوبهو - امتوقو

 . قباسلا لصفلا مجار )1(

 . [۱۰4] نارمع لآ ةروس (۲)

 . هيلع قفتم (۳)
 )٤( هنع هللا ىضر ركب بأ لوألا دشارلا ةفيلئلا مالك نم .
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 نأ ىلع - ايساسأ - اًدیدش اًصرح صرحیف ..ریجتملا ناطلسلا ءازإ مهفعض ىف سانلا
 ‹ ةلودلل لماكلا مكحتلا نع ةديعب ةرشابم مد یأب اہنولوطی قازرُأ دراوم سانلل نوکی
 .. سانلا ىلا ديحولا قزرلا ذفنم ةلودلا لعجم ىذلا

 ىلع ةيدرفلا ةيكلملا ةحابإ نم ًاشنيام هتيعقاو ىف مالسإلا ردقي رخآ بناج نم نكلو
 . سانلا رئاس ىلع سانلا ضعب نم نايغطو ملظ نم « اهقالطإ

 . سانلا نم ةليلق ةثف ىديأ ىف هفعاضتو لاما ديازت منم ةيعوضوم اًدويق عضي كلذل

 تتفت ىتلا ثاريملا ةقيرط اهنمو . ةفيظن ةبيط لالحلئاسوب ءادتبا ةيكلملا لئاسو ديدحت اهنم
 اہنمو . ماع لک هيرو لالا سأر نم ذحأت ىلا ةاكزلا اہنمو . ليج لك سأر ىلع ةورألا

 تحنج الك عاضوألا حيحصت ةطلس رمألا ىلو دي ىف عضو اك .. راكتحالاو ابرلا مبرحت
 نأ وهو . مالسإلا ىف ةايحملا هيلع موقت ىذلا لصألل مده الو ةفلاخم نود . فارحنالا ىلإ

 .. حاملا عنالا مكحت ةلودلا ايف مكحتت ال ةصاخ قزر دراوم دارفالل نوکی

 نم ادور اديور اهانكم ذإ ‹ ةيغاطلا ةيلامسأرلا ةبيصم امه راكتحالاو ابرلا ناك دقلو

 . اهنم سانلا رئاس نامرحو اهيديأ ىف تاورلا عيمجت

 دنع نم ال <« هللا دنع نم لزنم جيم ا اذه نأ ىلع ةداهش ىلإ ةجاح ىف رمألا ناك ولو
 لالذإو <« داسفو نايغط نم : اهلك ةيلامسأرلا بئاصف ! ةداهشلا هذه تفكل « رشبلا

 لزن موي رشبللا ةحضاو نكت م . ضرألا بوعشل لالغتساو عشب راعتساو « قلخلل
 ىلع مث .. ابرلا ىلع موقتس ةيغاطلا ةيلامأرلا هذه نأ ميدل احضاو نكي ملو . مالسإلا

 ةينابر تبثي نأل - هدحو - ىنكي < ىنابرلا جىنملا اذه ىف راكتحالاو ابرلا مرتو

 ! : هللا دنع نم لزنم هنأ ىلع - ةداهشلا ىلإ رمألا جاتحا ول - هل دهشيو « جبنا اذه

 هعضوم - انلق اك - كلذف . داصتقالا ى مالسإلا جنم ىف ايصفتلا لا انه سيلو

 . عوضوملا ىف ةصصختملا بتكلا

 : مالسإلا جنم ىف ةيسيئرلا حيتافملل اًصخلم اضرع انه ضرعن اغإ
 فلختسا هناحبس هللا نأ ساسأ ىلع موقت ىمالسإلا داصتقالل ةماعلا ةيرظنلا »

 ‹ هيف ةفلختسم ةيئاسنإلا ةعاملاو « هللا لام لالا نأو ٠ ضرألا ىف - عونك - ناسنإلا
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 - ةيئزج تاعيرشت وأ ةيلك ءىدابم ةروص ىف ءاوس ٠ هتعيرش ىن ةدراولا هللا طورش قفو
 ساسا ىلع هيف هتفيظو موقت ٠ لالا اذه ىف فظوم درذلا نأو _ رثكألا ىه ىلوألاو

 هذه ىف فرصتلا نسح طرشبو <« هلذبي دهج لباقم لاما اذه نم بناحل ةيدرفلا ةيكلملا

 اودب ىلا هللا طورش دودح ىفو « ريخلاب اهلك ةعاهلا ىلعو هسفن ىلع دوعي اب - ةيكلملا

 قح داعو فرصتلا قح ديق ةيكللا قح مادختسا ءاسأو هفس وه ناف . ريخلا ققحتي ال

 ف هللا نع اتفالخ نم دمتسملا لوألا قتيلا ةبحاص <« ةعاملا ىلا اذه فرصتلا

 - هلك مالسإلا ماظن اميلع موقب ىتلا ةيدرفلا ةيكللا ةدعاقب لخ ال اذهو . ضرألا

 نسح لفكت ىلا دويقلاب ةدعاقلا هذه طيع طقف هنكلو _ هدحو ىداصتقالا ماظنلا ال

 نم اهريغو ةاكزلاب دارفألا لام ىف ررقملا اهقح ةعاجلل ظفعو « ةيكلملا هذه ىف فرصتلا

 ضعب ادع ايف . دارفألا ةيكلم ىلع ءاقبإلا عم <« اهسحمو ةمألا ةجاح ردقب فيلاكتلا
 : ةماع ةيكلم بت ىلا ةماعلا دراوملا

 «٩ ہک اتآ ىذلا هللا لام نم مهوتآو »

 . "«امايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو »

 : ةعاحلا ىف لاما عيزوتل ةدعاق كانه لعجم م

 ٩ ۲ ہکنم ءاينغألا نیب ةلود نوکی ال یک

 ىديألا ىف هتيكلم عزوت نأ بحب . ةروص ةيأ ىف ءاينغألا ید هرکتحت نأ یغبنی الف»

 . ةمألا نم ددع ريكأ ىديأ ىف ةيعيبطلا لالا ةرود مت یکو ۰ ہلوادتت یک ةریثکلا

 ىلع هعزوتو « اضورفم اقح ةعاملا هاضاقتت ‹« نيمورحملاو نيزوعملا قح كانهو»

 : هيلإ نيجاتحما

 . ۲ مورحملاو لئاسلل قح مهاومأ فو

 )١( رونلا ةروس ]۳۳[ .

 ) )۲ءاسنلا ةروس ]٠[ .

 ) )۳رشحلا ةروس ]۷[ ,

 )٤( تایراذلا ةروس ]۱۹[ .
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 لاومأ نم تدجو الك اس ذحخؤي ىلا ةئراطلا فيلاكتلا هءاروو . ةاكزلا قح وه »

 . «ءاينغألا

 اذه متي الو ‹ بسكلا اذه ءىج الف . هيف لماعتلاو لالا بسكل دعاوق كانه مث »

 بصنلا مرحب مت نمو . ةعاملا ىف رثكأ وأ درفل هجو ىأ نم ةراضم ايف ةقيرطب لماعتلا

 . اًعيمج لئاسولا هذه عشبأ وهو ابرلا مرحب اك . راكتحالاو شغلاو ةقرسلاو بلاو

 اولعفت مل نإف . نينمؤم متتك نإ ابرلا نم ىب ام اورذو هللا اوقتا ونمآ نيذلا اأاي»

 )۲ ... هلوسرو هللا نم برحب اونذأف

 نأو . ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو» : «ةفيظنلا» ةنواعمل اب رمأ كانهو »

 ٩٩ « نوملعت منک نإ مل ريخ اوقدصت

 . قئاع الب ىمالسإلا داصتقالا هيف ومني ىذلا راطالا وه اذهو . ةماع دعاوق كلت »

 . "«فارحنالا عنمت ىتلا قئاوعلا الإ

 هراوطأ نم روط لك ىف داصتقالا رومأ ىنابرلا جبنا اهب جلاعي ىتلا ةقيرطلا ىه كلتو

# % %* 

 اهب زيمتي ةريبك ىرحأ ةقيقح ةماعلا دعاوقلا كلت ىلإ فيضن نأ انل ىغبني هنأ ريغ

 . داصتقالا رومأ ىف ىنابرلا جبنملا

 ءاوس .. عون ىأ نم «تايمتحلل» اًدبع ناسنإلا لعجم ال ىمالسإلا روصتلا نإ

 . خيراتلا ةيمتح وأ ةداملا ةيمتح

 تسيل هنا . مهداصتقاو مهعمتحم نوئشنب نيذلا مه - مالسإلا ف  «سانلا» نإ

 اهحنم اب ٠ ةفبط ىلع ةقبط بلغتو ٠ سانلا ةايح ىف اًيعم اًنلاق ذحأت ةيمتح رارلعأ كانه

 ! ناطلسلا نم اهحنع امو كلقلا نم ةيداصتقالا ةيمتحلا

 . [٠۲۸]ةرقبلا ةروس (۲)

 . ١ تابثلاو روطتلا» باتك نم (۳)
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 ! هللا جهنم نع ةفرحنملا ةيلهاجلا لظ ىن طقف ثدحب اذه نإ

 هذه نودبعی الو .. هدحو هللا نودبعي سانلاف « ىنابرلا جبنملا لظ ىف ا

 ! تايمتیلا

  اًيئزج افارحا هنع سانلا فارحنا مغر - ىنابرلا جينا لاح نأ لعفلاب ثدح دقلو
 اذه عطتسي ملو . ىمالسإلا ماعلا ءاجرأ ىف ةعشبلا ةيبروألا هتروصب عاطقإلا مايق نود

 ! نيملسملا ةايح ىلع «! ةيمتحلا» هتروص ضرفي نأ عاطقإلا

 - اعيمج هتاقاطب _ هلك نوكلاو . مالسإلا روصت ىف ةلعافلا ةوقلا وه ناسنإلا نإ

 اهايإ هحنم ىتلا هتدارإب . روصتيو وه دقتعي امسح هداصتقا ناسنإلا ءىشني م نمو

 ‹ رغاص وهو هدبعتست « ةيمتحلا» داصتقالا راوطأل اًعضاحخ اليلذ اًدبع نوكي الو . هللا

 . ليلذ عضاخ وهو اتيمتح هيلع ضرفتو

 روصتلا ملاع ف همركي وهف « ةلعافلا ةيباجيإالا هذه ناسنالا ىنابرلا جهنملا حنمي نيحو

 فارعالاو ماظلا نم اًئیرب یناسناللا هعمتجم لعجيف كولسلا ماع ف هاطحخ ححصیو

 . داسفلاو

 مم « عمتجلاو درفلا نيب ءدب ىذ ءىداب نزاوتلا مقي عاجالا رومأ ىف ىنابرلا جهنملاو
 . ظنت قدأ عمتجلا ىف ةأرملاو لجرلا ةقالع مظني

 ! مالسإلا رظن ىف نيلتاقتم نيركسعم عمتحلاو درفلا سيل

 ! كالذك انوکي نأ ا یغبنی امو

 )١( ةيثاجلا ةروس ]۱۳١[

 ) (۲نم ةدحاو سنجلا ةقالعو «‹ ةيعاجالا تاقالعلا نع امناو < ةيسحلا تاقالعلا نع انه ٹثدحتن ال

 كش الو تاقالعلا هذه ٠ ثيدحلا اه اندرفأ كلذلو صانلا اهعباطب زيمتت اكلو .
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 «ناسنإلا» و . ةعاج هلمشتو اًدرف هلمشت «ناسنإال» هللا اهحنم ىتلا « ةفالخلا» نإ
 . تقولا تاذ ی عمتحجباو درفلا لمشي

 ! كاذو اذه نيب ةبلغلا ىلع نحاشت الو .. ءاضغب الو ةاودع الف م نمو

 اودع درفلا روصت وأ ٠ هميطحتو هقحس ىلإ ىعسي درفلل اودع عمتحلا روصت ىتلا ةيضقلاو
 ذوذشلا تالاح ىف الإ ةقيقحلا روصتال .. هنع ريخلا عنم ىلإ ىعسي عمتجملل
 ! فارحالاو

 (بنيب عاطقناال .. درفلا نم عمتحملاو عمتحلا نم درفلاف ءاوتسالا تالاح ىف اأ
 ! لاصفنا الو

 - هنايغط نول ناك ايأ _ ىغاطلا درفلا دجوي طقف ذوذشلاو فارحنالا تالاح ف
 عمتحلا طباور نأ ىري ىذلا خلا .. عشجلا درفلاو ٠ لحنملا درفلاو ٠ دسافلا درفلاو

 عمتحلا اذه كيكفت ىلإ ىعسيف « هيلع رطيسملا فارحنالا ققيقحت نيبو هنيب لوحت ةكساملا
 . فارحنالا عون بسحب .. هلالغتساو هيلع ةرطيسلا ىلإ وأ ٠ هتيتفتو

 نع فرحنملا دسافلا عمتحجماو - نايغطلا روص نم ةروصب - ىغاطلا عمتحما دجويو
 ىلا هایإ هتوعد هنم قیطی ال وأ < هتماقتسا مقتسملا درفلا نم قيطي ال ىذلا  ليبسلا ءاوس
 . هميطحتو هقحس ىلإ ىعسيف ٠ ةماقتسالا

 ىذلا ىعيبطلا بواجتلا كانهف الك عمتحماو درفلا نم - ءاوتسالا ةلاح ىف اما

 لماكتم نايك ام نوكتيل ٠ طبارتتو فلاتتو ‹ رعاشملاو راكفألاو فادهألا هدنع تلت

 درفلا ىف <« ءاوتسالا ةلاح ىلإ لوصولا ىلإ ىعسي - لاحلا ةعيبطب  مالسإالاو
 درفلا نم ٠ فارحالاو ذوذشلا ةلاح موقت ىلإ ىعسيو ٠ تقولا تاذ ىف عمتحجلاو

 . ءاوسلا ىلع عمتحلاو

*%# *%* * 

 درفلا نايك زاربإب ٠ عمتحلاو درفلا نيب نزاوتلا نم ةلاح داجمإ ىلإ مالسإلا ىعسي

 . ءاوتسا ىلع امهالك . ةيحان نم طبارتملا عمتحما نايك زاربإو ٠ ةيحان نم لقتسلا

 ةياهنلا ىف زربت ‹ تاعبت هيلع يتليو اقوقح هيطعيو ٠ ةرشابم مالسإلا هبطاحي درفلا
 . لقتسملا ىدرفلا هنايك
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 امنايك زربت تاعبت اہلع یتلیو اقوقح اہطعيو ‹ كلذك مالسإلا امطاخي ةعاملاو

 . طبارتملا عيتحا

 برقتيو هدبعيو هيجانيو هبطاحي . طيسو الب ةرشابم هللاب لصتب مالسإللا ىف درفلاف
 - هل هللا ةياعرب ماودلا ىلع هرعشي مالسإلاو . صصختم دد نايك اذ القتسم اًدرف ٠ هبلإ

 وه هل ددح هللا نم ردقب ۰ هیوبا ءاقل نم - ادرف  هقلح ىذلا وهف . ةلماك ةياعر - ادرف

 هقزرل ببسي ناک نإو _ كلذك ادرف _ هقزري ىذلا وه من .. هاوس دحأل ال « ایصخش

 ددحم قزر هنكلو - هلك نوكلا ايف كرتشي اك - ةعاهلا امف كرتشت ىلا ةرهاظلا بابسألا

 یذلا وه هللا مت . هاوس دحأ هلانپ ال ۰ هللا دنع. نم ایصخش هل بوتکم ۰ هتاذ وه هل

 یف هل اهبتکی وأ - ءاش نا - ایندلا ۃایحلا یف هتجاح بیجیف ۰ هوعدی نیح هل بیجتسب
 وه م . هاوس درف لك نع لقتسملا ىدرفلا هئاعدل بيجتسي نيلاحلا ىف هنكلو ٠ ةرحآلا
 هلاعأو هسفن نع الإ لأسي الو “ « ادرف ةمايقلا موي هیتآ مهلکو » : ادرف ةياهنلا ىف هللا تلی

 كالذبو .. « ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» . "« ةنيهر تبسك اب سفن لك» : ةيتاذلا

 . هللاب رشابملا لاصتالا قيرط نع « ةلقتسملا ةيتاذلا ةيدرفلل ىروعشلا ساسألا ققحتي هلك

 درف لک - ایصخش - وهف . هتیتاذ زربت ةيدرف فيلاكت درفلا مالسالا فلکی م

 نم هریغ یأ - ٠ عمتجنا» وعدي نأو . هعئارشو هللا رئاعش يغب نأ فلكم - هدرفمب

 نم هريغ نم یأ عمتحلا نم ركنملا مواقي نأ فلكم وه م م > اتماقإ ىلإ - دارفألا

 اذه نود فقيالو . ناما نم هسفن یف ام ردقبو < ةقاط نم كلي ام لكب - دارفألا

 ثيحب ةعاجلل ةماعلا اياضقلا « ىنبتي» نأ ىغبني - درف لك - درفلاف « لئاح فيلكنلا

 ةماقا ىا . هللا ةعيرش ذيفنت ىه مالسأالا ىف ةماعلا اياضقلاو ةصانلا هتيضق ىه حبصت

 ىف ةيقالحألا مقلا ةعاشإو دشار عمتحم ةماقإو « دشار داصتقا ةماقإو ٠ دشار مكح

 عساولا هانعمم - ىقلخ داسف لك نم هريهطتو عمتجلا فيظنت ىلع فارشإلاو « عمتحلا

 انآ س مك احلا لاعأ ىلع ةباقرلاو - ءاوسلا ىلع [ةيسنجلا ةشحافلا] قيضلا هانعمو

 هل زربت هلك كلذبو .. عيمجلل لماشلا لدعلاو قتلا نع ىأ <« هللا ةعيرش نع فرحنتال

 )١( مرم ةروس ]٩٩[ .

 ) )۲رثدملا ةروس ]۳۸[ ,

 ) )۳ماعنألا ةروس 47] .
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 درفلا « ةيبرت» قيرط نع زربت . تايرظنلا ملاع ىف ال ةايحلا عقاو ىف ةلعاف ةيباجبإ ةيصخش
 . ماها هذه لكب موقيل ايعاتجاو ايقلخو ايسفن

 بناج نم ةلقتسملا هتيتاذ هل زربيف ٠ ةيدرفلا ةبكلملا قح درفلا ىطعي مالسإلا نإ م
 ةصرفلاو . ملاق قتحلاف ٠ ققحتب مل مأ عقاولا ملاع ىف كلما اذه هل قق ءاوسو .رخآ
 كلم ةيحان نم وهف ٠ ةلقتسملا ةيتاذلا درفلل ناققحم اهالك ةصرفلاو قحلاو . ةمناق كلذك
 لعب ىرحأ ةيحان نمو ٠ هدوجوب درفلا هيف سحيو ٠ درفلا صخشب قلعتي ٠ ىصخش
 هيف رعشیف « هديب هلوطب ‹ یدرفلا هنایک نم ةبرقم ىلع - هللا نم هل حونملا  هقزر
 مواقي نأ اهب عيطتسي قازترا ةليسو هدي ىف لعجي ةثلاث ةيحان نمو . ىناذلا دوجولاب
 . ءاوس فرحنملا عمتحلا وأ مكاحلا بناج نم هل ضرعتي نيح نايغطلا

 _ ةيرظنلا ةصرفلا دوچوو حلا دوجچو مغر - عقاولا ملاع ىف كلا ققحتي ال نيحو

 هدادعا لمشت مالسإلا موهفم ى ةلودلا ةلافكو . عايضلا نم هیمح سس لالا تسب نٺم

 نع ترجع اذإ اهدراوم نم هيلع قافنإلا وأ . عفا لمع ىف هفيظوتو « عفان لمعل

 ٠ اذه ىن وهو [ةلوفطلا وأ] ةخوخيشلا وأ فعضلل لمعلا نع وه زجع وأ هل لمعلا دادعإ
 سانلاف . سانلا نم دحأ نم «اناسحإ» ذخأي الو هللا نم اضورفم هل «اقح» ذحنأی هلک
 هل نوقحتسملا هذح اي «اضورفم » ابيصن هنم صصحخ . هللا قزر وه اإ مهسفنا نوقزری ال

 . هللا قح

 ةيدرف ةيتاذ زاربإل ضرألا ىف قبطي ماظن هيلإ لصي نأ نكي ام ىصقأ هلک كلذو
 . ةيوس

 .. ةعاملا «ةيصخش» مالسإلا زربي رخألا بناجلا نمو

 ةعاملا قتاع ىلع ىتلأ كلذكف « ةيدرفلا هتيتاذ تابثإل ٠ فيلاكت درفلا فلك امكف
 . ةطبارتملا .. ةيعاملا اهتيتاذ تبثت تاعبت

 .. اهذيفنت ىلع ةباقرلاو اهذيفنتو هللا ةعيرش ةماقاب _ ةعومجمك  ةشفاكم ىهف

 ىهو [! دارفألا ال] ةعيبلا هنم بحست نأ كلمت ىتلا ىهو .. رمألا ىلو ىلوت ىتلا ىه
 . ةروشملا هل ىدۆتو 4 باوصلا لإ هدرتو ¢ هبساحتو مكحلا ف هريس بقارت ىلا
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 ۲ ركنملا نع نوہنيو فورعم اب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو »

 . « " منیب یروش مهرمأو »

 .« “رمألا یف مهرواشو »

 نيذلا اهيأاي» : ةرركتم ةديدع تاءادن ةملسملا «ةعاملا» نآرقلا ىدانيو

 : «.. اونما

 . « ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي»

 ١ ١ ةفاك راسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اأای»

 . « لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اأاي»

 . « "اعيمج اورفنا وأ تاب اورفناف مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اہیأای»

 ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنا اونمآ نيذلا اهيأاي»

 . ( ̂ هوبنتجاف

 - مہتاہیجوتو  اھذیفنتب اوموقیل - مہتاعی رشت مه عضي ةرركتملا تاءادنلا هذه فو

 - اًعيمج عمتجملا «دارفأ» و مهدالوأو مهسفنأ اميلع اوئشنيو ٠ ةعاجك اميلع م ریل

 : نعمت اہ نوضہی فیلاکت مھفلکیو

 . اوقرفت الو اًعيمج هللا لبع اومصتعاو»

 .« 7... ناودعلاو مالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو »

 ىلع تقولا تاذ ىف ةنميهمو .. ةطبارتم ةكسايم «ةعاج» دوجو ىضتقت رومأ اهلکو

( 4) .. 

 .رومالا ریس

 )١( نارمع لآ ةروس ]۱٠4[ , ) )۷ءاسنلا ةروس ]۷١[ .
 . ]۹١[ ةدئالا ةروس (۸) , [۳۸] ىروشلا ةروس (۲)

 . [۱۰۳] نارمع لآ ةروس )٩( . [۱۵۹] نارمع لآ ةروس (۳)
 . [۲] ةدئالا ةروس )٠١( , [۱۷۸] ةرقبلا ةروس ()

 )٠( ةرقبلا ةروس ]۲٠۸[ .

 )٩( ءاسنلا ةروس ]۲۹[ .
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 تاءادنلا هذه ىدانت ىلا ةنمؤملا ةعاملا هذهف .. دارفألا نم ةعاجحلا مقي مالسإلاو

 ىلع نمؤم منم دحاو لك نيذلا - نينمؤملا دارفألا نم ًأاشنت فيلاكتلا هذه اميلع عقتو
 ىلا - ةعاجلا هذه ىطعب مالسإلا نكلو  ةدح ىلع - اًدرف  هللاب لصتمو ةدح

 ام ةنميملا نم اهيطعبو « ةعاجكر اًرولبتم اريمتم اًتايك - ةقيرطلا هذهب دارفألا نم تنؤكت
 ءاوس نع فرحنب نأ هلالقتساو هتيدرف هيرغت دق ىذلا درفلل لقتسملا نايكلا نزاوي

 نع - هللا نم اه ةلوخلا ةطلسلا اهدي ىو < هلاعأل ةهجوم ىهو هيلع ةبيقر ىهف . ليبسلا
 نم عني نكلو . باوصلا ىلإ هدرتو فرحنملا درفلا موقت نأ - رمألا ىلو _ اهلثم قتيرط
 ةعيرش - لاوحألا عيمج ىف - ذفنت اهنأ - ىمالسإلا عمتحلا ىف _ ةطلسلا هذهب امنايغط
 . ءاوسلا ىلع ةعاجلاو درفلا .. «ناسنإلل» ةلزنم هللا ةعيرشو . صاخلا اهاوه ال هللا

 عمتجم نايكك .. هلهأو هتعيرشو مالسإلا ضرأ ةياح ةفلكملا ىه كلذك ةعاهلاو

 . قسانتم طبارتم

 فرصتلا قح حنت ىتلا « ىلوألا لاما ةبحاص - ةيرظنلا ةهجولا نم - ىه ةعاملاو
 نس هل ىذلا درفلا نم فرصتلا یح دادرتسا كلغ ةيلمعلا ةهجولا نمو .. درفلل هيف

 مهوسكاو اهيف مهوقزراو . اًمايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو»
 . ٩ ۲ افورعم الوق مم اولوقو

 ىه ىلا ةلودلا لبق ‹ ميتياحو فاعضلا اهدارفأ ةلافكب - اهنيب امف - ةفلكملا ىه من

 ىف مث ةدح ىلع ةيلحم ةعاج لك دودح ىف مث <« الوأ ةرسألا دودح ىف .ريحألا لئولا

 . ةماع ةيمالسالا ةمألا دودح

 ةيصخشو درفلا ةيصخش نزاوتت م < ءاوتسا ىلع ةعاجحلا ةيصخش زربت هلك كلذبو

 ! ظافلألا هذه اب بتكت ىلا ةلوهسلاب سيل سانلا عقاو ىف رمألا نإ ةقيقحو

 . ىرحأ اًنايحأ ىغطت ةعاملاو < اًنايحأ ىفطب درفلا نأ عقاولا ةقيقح ف ثدحب ىذلاف

 ! ماظنلا ىلإ سيلو «سانلا» ىلا اهدرم ةقيقحلا هذه نكلو

 )١( ءاسلا ةروس ]١[ .
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 مهدادعتسال لباقم « فارحنالل دادعتسا نم مبترطف ىف اب ‹ نوفرحني سانلا

 . ءاوتسالل

 نوكي نأ نيبو ٠ عضولا اذه نيب - اًعم ةيلمعلاو ةيرظنلا ةهجولا نم - ريبك قرفلاو
 نم ماظنلا رييغتب الإ ادر هل ساللا كلمي ال ثيح < هتاذ ماظنلا ىف اًمئاق فارحنالا

 . ديدج ماظن ةماقإو <« هساسا

 اوريغ اذإ الإ هدر سانلا كلمب الو ماظنلا ةعيبطب درفلا ىغطي ةيلامسأرلا ةيرظنلا ىف

 ‹ نايغط نم مہيلع عقيام اودري نأ نوعيطتسي الف هلظ ىف امأو هروذج نم یلامسأرلا ماظنلا
 . ةاغطلا اوموقي نأ الو

 قحسني نأ الإ درفلا كلمي الو < ماظنلا ةعيبطب ةعاملا ىفطت ةيعاملا ةيرظنلا فو

 ف وأ . هيلع جراخ درف لک اهقيرط ف حستكت ىتلا ‹ ةعورملا ةلئاما ماظنلا ةلققث تحت

 ىمست ىلا ةحيرصلا ةيروتاتكدلاب ةلودلا ريدي ىذلا سدقملا معزلا ىلع جراخ ةقيقحلا

 . ايراتيلوربلا ةيروتاتكد

 اذإ عقب امنإ ٠ ماظنلا ةعيبطب ةعاهملا وأ درفلا نم نايغط عقي الف مالسإلا ىف اأ

 . مهسفنأ ىلع سانلا فارحنا ةعبت عقت ذئدنعو . ماظنلا نع ةعاجملا وأ درفلا فرحنا

 مقتستف .. هلوسرو هللا ىلإ عوجرلاو مهسفنأ ف معقاولا فارحنالا اذه موقت مهيلعو

 .رومالا

 ىف معزانت نإف ‹ مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا ايأاي»

 .  «رحآلا مويلاو للاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش

 ف الإ عجري ىتلا ةيعيرشتلا ةطلسلا امه لوسرلاو هللا نأ انه هيلإ ةراشالا ىغبني امو

 هللا ةعاطب ةقلعتم ىهف رمألا ىلوأ ةعاط امأ . ةرشابم ةعاط ام ةعاطلاو ‹ ررمألا عیمج

 ىف رمألا ىلوأ ةعاط جمدأو ‹ لوسرلا عمو هللا عم «اوعيطأ» لعفلا ررك كلذل . هلوسرو
 نينمؤملا نيب عزانتلا ةلاح ىف عجرملا لعج مت . لقتسم لعف ريغب لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط

 . عيرشتلل ديحولا لصألا وه اهعيرشت رابتعاب اهدحو لوسرلاو هللا وه « ءىش ىلع

 اعإو « نيلتاقتم نيلباقتم نيركسعم عمتحماو درفلا نوكي ال روصتلا اذه لظ ىفو

 )١( ءاسنلا ةروس ]١۹[ .
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 نوكي نأ غبن اک - نیتنواعتم - عقاولا ةقیقح یف امه اک _ نیتلخادتم نیتوق نانوکی
 ثدحب الو عارصلا ثدحي الف ؛ راكفألاو رعاشملاو فادهألا ىف نيتدحتم - رمألا

 ... نايغطلا

 ديدش ٠ مهب ةيانعلا ديدش مالسإلاف « لافطأو ءاسنو لاجر نم عمتحلا دارفأ اما

 هع ٠ فارحنا نم ةيلهاجلا ىف مه عقوام عنمت ىتلا ةحلاصلا ةأشنلا متئشنت ىلع صرحلا

 . بارطضالاو ةريحلاو باذعلاو ءاقشلا

 جاتنإلاب فلكم لجرلا : تاصاصتخالاو لمعلل « لماش ماع سقت كانه الوأف
 بترتب امو ‹ ىرشبلا جاتنإلاب ةفلكم ةأرلاو .. ةسايسو داصتقا نم هنع جتني امو ىدالا

 ةياعرلا نولاني لافطالاو .. ةحلاص سسا ىلع ديدجلا ءشنلا ةيبرتو ةرسالا ةياعر نم هيلع
 . ىرطفلا ىميبطلا منضحم « ةرسألا لظ ىف موقتلاو ةيبرتلاو

 . ىرخأ ةيحان نم اعطاق امراص سيلو . ةيحان نم ايفسعت يسقتلا اذه سيلو

 .. ليصألا ىعيبطلا اءهدادعتساو ةأرملا ةرطفو لجرلا ةرطف ىعري هنإ

 تبكر دق ٠ عاضرإلاو ةدالولاو لمحلل - ىجولويبلا - ىرطفلا اهدادعتساب ةأرملاف

 برقألاو ٠ رزغألاو ىوقألا وه اميف ىنطاعلا بناج لا لعجي اعم اًيسفن ابيكرت
 ةيحالص ةيأ حلصت ال اهنأ كلذ ىنعم سيلو .. هلك اهنايكل كلمألا وهو . ةراثتسالل

 نم انيأر انكلو .. ةيرطفلا ةفيظولا هذه قاطن جراخو ٠ تيبلا قاطن جراخ ىف لمعلل
 ىلإ تعس نيح اهسفنب ةأرملا تلعف فيك قباسلا لصفلا ىف ةيواسفلا ةبيبطلا ةداهش

 ٠ ىجولويبلا امنايك ىلع اذه رثأ فيكو  هلاعأو هفئاظو عيمج ىف لجرلا عم «ةاواسملا»
 ةيلخاد ىف تنمت اك الجر الو - ةأرما ةأرملا دعت ملو ٠ اهفئاظوو ةمومألا ةزهجأ ترمضف

 ريغ اًبرطضم اًقلق اًرثاح اًننج ! روهظلا ىلإ هقيرط ىف الا اًسنج امنو - ! اهسفن

 ! رقتسم

 نم ةرطفلا نأل .. امئاوهأو ةيلهاج لا تاقامل عضخت ال ىتلا ةمساحلا ةرطفلا ةبوقع اهنإ

 ! لیدبت الب هتهجوو هترطف ىلإ هاده مت ءیش لک قلخ یذلا « هللا علص

 ايونسي ىذلا لجرلا اه هلوقي وأ « «ةثيدحلا» ةأرملا هلوقت ام لك ةغراف ةقاحو

 ىلإ برقأو < الانم لهسأ هيدب نيب نوكتل « ةيرطفلا ةيعيبطلا اهتكلمم نم جورخلل
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 .. ةرطفلا ةداهش مامأ ةغراف ةقاح ! تاوزنلاب جئاملا طلتخلا عمتحلا ىًمح ىف هتاوزنةباجإ

 مجرت نأ نكمي ال انآ وأ مامألا ىلإ تمدقت دق «ةعاسلا براقع» نأ فرعت ال ةرطفلاف
 لتحخا نيح هذه ةعاسلا براقعو ! ةعاسلا براقعب ةقالع ةرطفلل سيلف !! ءارولا ىلإ

 ىلإ لافطألاو لجرلا كلذكو « اهتاذ ةأرلا اهعم ترج « طباض الب تعفدناف اهنزاوت
 اك هلك عمتحلا ف رمألا راص « قيرطلا ىلإ ةدراش ةأرلا تجرخ نيحف ! ءاقشلاو درشتلا

 ! رارقتساالو ةرسأالو تيب ال .. رمدم عايضو « لماش ءاقش “ . تنارويد لو هفصو

 .. اهتاقاحو ةيلهاجلا ءاوهأ عتيل مالسإلا نكي مو

 فارحنا نم ًأشن ىذلا ريحلا عئاضلا ثلاثلا سنجلا كلذ نوكت نأ ةأرملل دري مل هنإ

 ةداعسلا قيقحت ىلإ هب لصو الو < هفارحا هدعسي ملف < هللا ةرطف نع ةيلهاجلا
 . رارقتسالاو

 ةنكمم ةياعر لك - ةفيظولا هذه ىف - اه لفكو .. ةيرطفلا اهتفبظو الإ لكو كلذل
 . ةنايصو

 . لمعلا ىلإ اهجوحب نأ نود .. اهقزر اه لفك
 . ىناسنإلا اهمارتحا اه لفكو

 . تيبلاو ىجراخلا لمعلا نيب ام ددبتي نأ اهدهج ةنايص امه لفكو

 حبصت الو ‹ طباض الب طلتخلا عمتحملا ىف ةنتفلل ضرعتت الف اهقالخأ ةنايص اه لفكو

 . ةيرشبلا ريمدتل ةيرشبلا ءادعأ اهلغتسي ةنتف ىه

 نكي اهمو . ةرسألا لحاد ىو جاوزلاو ةبطنلا ىف . قافنإلاب فلكملا وه لجرلا
 ىف رشابملا فرصتلا قحو < مالسإلا ةعيرشب اه لوفكم كلملا قحو - لام نم ةأرملل
 ةثيدحلا ةيلهاجلا ف هلنت مل ىذلا قحلا وهو ٠ ةعيرشلا هذه ىف كلذك امه لوفكم كلما

 امترطفو اهتونأ هيلع لوصحلا ليبس ىف تدقفو - ! لماك ريغ لازامو اج اریخأ الإ
 نيح لماكلا اهاضرب الإ ًاثيش هنم قفنت نأ فلكت الف لام نم اه نكي اهم - اهقالحخأو
 . دیر

 . قباسلا لصفلا ىف تنارويد لو ةداهش عجار 0(
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 : لوفكم هيف رشابملا فرصتلاو كلما حف

 )٩( « نیستک | ام بیصن ءاسنللو « اوبستكا امم بيصت لاجرلل »

 ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو ٠ اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لح ال اونمآ نيذلا ااای»
 ..  ٩ نهومتيتا ام

 : هللا دنع نم ةلوفكم ةيناسئالا ىف ةاواسملاو

 ..  ٠ ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو نأ وأ ركذ نم اًحلاص لمع نم»
 نم مکضعب . نأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع عيضا ال ىنأ مہر مه باجتساف»

 . () « ضعب

 : لوفكم ةرسألا لحاد ىف مارتحالاو

 “)(فورعملاب نهورشاعو »

 ! ةيهاركلا ةلاح ىف ىح

 ٩ ارك ارح هيف هللا لعجيو ايش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرک نإف»

 لوألا اتفيظول غرفتت نأ _ ايعاتجاو ايداصتقاو « ايلمعو ايروعش - اه لفكي كلذبو
 «ةاواسملا» ةيضقب ةثيدحلا ةيلهاجلا هتدسفأ ىذلا ىرطفلا امنايك ققحتو « قاهرإ ريغب

 سيل لمعلاف .. ةأرملل ةبسلاب اعطاق امراص لمعلل مسقتلا اذه سيلف كلذ عمو
 ةرورضلا .. ةرورضلا ةلاح ىف الإ ‹ مالسإلا هيلا حیرتسی ال رمآ هنکلو .. امرحم الو اعونم
 , بسحف ةرؤرضلا هذه دودح فو . اعم ةيعاټجالاو ةيدرفلا

 ىلع -ايقلخو ايحورو ايركفو ايداصتقاو ايعاتجا اهلك ةيرشبلا ةايحلا ةماقإ امأ
 اذه ىف « اهرذنو اهراثآ لعفلاب انيأر ةرمدم ةيلهاج ةقاحف .. ةأرملا لمعت نأ ساسأ
 ىلقعلا ذوذشلا عاونأ لكل اًبواح « ةلماعلا ةأرملا هيلإ لوحتت نأب رذني ىذلا ثلاثلا سنجل ا

 تاهمأ ريغب لافطألا نم ليج ةأشن ىفو « ىسنجلاو ققالحألاو ىنادجولاو ىنطاعلاو
 لكل رخآلا وه ضرعتيف « ةيعانصلا نضاحلا ىفوأ <« مدخلا ىديأ ىلع برتی تاغرفتم

 )١( ءاسنلا ةروس ]۳۲[ ,

 ) )۲ءاسلا ةروس ]١۹[ , )٤( نارمع لآ ةروس ]۱۹۵[ .

 )۴( و (ه) . [۹۷] لحنلا ةروس )٩( ءاسنلا ةروس ]1۹[ .
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 ىف نولمحي اب .. هلاجرو عمتجلا ءاسن ادع هنم نوكتيو ..ذوذشلا نم عاونألا هذه

 ! ذوذشلا نم مهئاوطأ

 وهف مظع اهم ‹« ىداملا جاتنإلا نم ردق ليبس ىف « هلك ةيرشبلا نايك رمدن اننأ ىأ
 مرك رهوج وهو ..ذفلا ىفاسنإلا «رهوجلا» ىف ىربكلا ةراسفلا ىلإ سايقلاب هفات

 مايقلا ىلإ اًدغ اهقيرط ىف ةينورتكلالا تالآلاو .. ىداملا جاتنإلا یف دیزی ام لک هضوعی ال

 ! جاتنإلا اذه مظعمب

¥ *# %* 

 ... اتاقاحو ةيلهاجلا ءاوهأ مالسإلا عيتيال ! الك
 .. حيحصلا هناكم ىف لك لافطألاو ةأرلاو لجرلا عضي اغنإ

 جاتنوال غرفتت ةأرملاو .. داصتقاو ةسايس نم هيلع بترتب امو ىداملا حاتنحال غرفتي لجرلا

 نضحلا ىف ةياعرلا نوقلي لافطألاو .. ةئشنتو ةيبرتو ةناضح نم هيلع بترتي امو ىرشبلا
 ىلادجولا اهطابر طبري ىلا ةرقتسملا ةئداملا ةرسألا وهو « هءانغ هريغ ىنغي ال ىذلا ىعيبطلا
 . نايكلا ةرقتسم فطاوعلا ةرقتسم ةأرما

 هذه نوكت الأ ىلع ءاضتقالا دنع ىدالا جاتنإلا ىف ةأرملا لمعت نأ اذه عنمي الو
 .. قالحألا ايف دسفتو تاقاطلا اف ددبت « ةيضق» الو < سنجلل ةمناد ةلغشم

 طبع ىف ايكح ءاقلو « ةرسألا دودح ىف اًرشابم ءاقل _ امهالك ةأرملاو لجرلا ىتتلي م
 . ةميقتسم ةفيظن ةداج ةيعاتجا فادهأ ىلع - عمتحا

 نم ةنتفلاب لاغتشالل الو .. ناويحلا ىوتسم ىلع عاتمتسالاو ثبعلاو وهلل نايقتلي ال اههنإ

 . ديشر حلاص عمتحم ةماقإل نايقتلي ابنإ .. كانهو انه

 . كلذ عنصت .. هلثمو مالسإلا قالحأ ىلع اهءانبأ ىبرت ىلا مألاو

 .. كلذك هبناج نم لجرلاو

 ىذلا طالتحخالا _ ةنتفلا عزاون ةراثإ الإ فده الب  نونحلا طالتخالا ىلإ ةجاح ريغب

 .. ليبسلا اذه ىف تايتفلاو نايتفلاو ةأرملاو لجرلا ةقاط ددبي

 ىداونلاو صقارملا ىف دهجلاو تقولا نم قفنت مك اهسفن ةثيدحلا ةيلهاجلا لأستلو
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 ! قالخألا داسفو ىناويحلا عاتمتسالا ريغ ؟ .. ةيانلا ىف اذام ليبس يف « تالفحلاو

 لجرلا داسفو _ هتاذ ىجولويبلا - ةأرملا نايك داسف الإ .. هلك « عمتحا » باصأ اذامو

 !؟ لافطألا داسفو

 .. هتالماعت ىف « عمتحلا» الع ريسي ىلا دعاوقلا ىه قالحخألاو

 نم سانلا بيصي ام امبيصبال ىتح .. « سانلل» قالحألا هذه رمأ كرتيال مالسإلاو

 مظنب ىذلا عيرشتلا نع ايش قرتفتال اهنإ .. هللا عنص نم - مالسإلا ىف - قالخألا نإ
 ! ةايحلا

 لعجي كلذكف « ةيمك احلاب هدرفتو ةيهولألاب هللا درفت ةقيقح ىلع زكري مالسإلا نأ اكو
 . ةيانلا ف ةدحاو ةيضق اهنأل .. هللا هررقي امو < هللا وه قالحألل ديحولا ردصملا

 كلت ىف تعقو <« ةيمكاحلاو ةيهولألاب هللا دارفإ نع تفرحنا نيح ةيلهاجلا نأ اكو
 داصتقالاو ةسايسلا ىن « قباسلا لصفلا ى اهانفصو ىتلا تالالتخالاو تابارطضالا
 تعقو امف تعقو < هللا جىنم نم ةيقلنلا اهدعاوق ذخأ نع تفرحنا نيح كلذكف عاتجالاو
 . ةيانلا ىف ةدحاو ةيضق اهنأل .. تالالتحالاو تابارطضالا نم هيف

 نع نوفرحني نيح عامجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف سانلا مکعب ىذلا « توغاطلا» نإ

 تاذ وه .. اهدعاوق مه عضيو مهقالحأ هجوي ىذلا توغاطلا تاذ وه < هللا جنم
 ! توغاطلا

 ؟ قالحألا اف

 نإ لاقو .. ىداصتقالا عضولا ساكعنا انأب خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهرسف دقل

 .. ثودحلا ةيمتحلا داصتقالا راوطأ عبتت اهنأل « روطتلا ةيمتحو « ةروطتم»

 : ةدحاو ةيحان ىف قداص هنأ الإ - مخض لطاب هنأ ولو -ريسفتلا اذهو

 « روطتت »و ىداصتقالا روطتلا عبتت - ةفرحنملا ةيلهاج لا ىف _ قالحألا نأ ةعقاو ةقيقح اهنإ
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 . خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا معزي اك ىعيبطو ىمتح رمأ كلذ نألال !؟ اذال نکلو ! هعم

 حلاصل _ داصتقالا دعاوق عضي ىذلا توغاطلا نأ رمألا عقاو ىف ثدحي ىذلا نأل نكلو

 سفن حلاصل « قالحألا دعاوق عضي ىذلا هتاذ وه -! سانلا رئاس باسح ىلع ةنيعم ةقبط

 ىلهاج-ا ريسفتلا اهب رظني ىتلا ةبولقملا ةرظنلل ودبي مت نمو ! سانلا رئاس باسح ىلع ةقبطلا
 رمألا ةقيقحو . ةجيتنلاو ببسلا طابترا وه ‹ قالحألاو داصتقالا نيب طابترالا نأ خيراتلل

 هذه هنع ردصت ىذلا ردصملا دحوت وه - ةفرحنملا ةيلهاجلا ىف - نيب مئاقلا طابترالا نأ

 ! توغاطلا وهو .. كلتو

 نيبو .. عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا نيب كلذك طابترالا موقي هللا جىنم نو

 ةرظن < ةبولقملا ةرظنلا هارت اك ةجيتنلاو ببسلا طابترا سيل _ ىرخأ ةرم _ هنكلو ! قالحألا

 .. كلتو هذه هنع ردصت ىذلا دحاولا ردصللا طاہترا وه ااو خيراتلل ىلهاحللا ريسفتلا

 ! هللا وهو

 ! كاذكالإ رومألا نوكت الو

 داصتقالاو ةسايسلا ىف : اهعمجأب متاح سانلل عرشي ىذلا وه دحاو ردصم هنإ

 وه نوكي نأ امإو .. هللا وه نوكي نأ امإ . خلا .. نيسنجلا تاقالعو قالحألاو عاةجالاو
 ! توغاطلا

 جيم وهو « ىلصألا اهنيعم نع ةثيدحلا ةيبروألا ةيلهاجلا ىف قالحألا تلصفنا نيحو
 ىف نأشلا وه اذه نأل _ادج ىجردتو « ادج طب .. فارا نم امباصأ ام اباصأ « هللا

 ىتح رومت الو كرحتت ال ىتلا « لحادلا نم ةيرشبلا سفنلا قاعأب ةطبترملا ٠ قالحألا رومأ
 ىف مساح هنكلو - ! قاطيال ىذلا بارطضالا نم ةجرد ىلإ لصو دق حطسلا نوكي

 . ةياهنلا

 لصفنا مث . داصتقالا لصفنا مث . ءدب ىذ ئداب قالحألا نع ةسايسلا تلصفنا
 قالحألا هذه ىعادنت تذحأ ةياهنلا ىف .. مث « ةيئانأو ةيعفن قالحألا تراص مث . سنجلا

 .. راينالاب ةنذؤم .. برغلا ف ئشانلا ليج لا دي ىلع اتاذ ةينانألا ةيعفنلا

 سفنلاف ! ثدحب نل ! قالحألا عیمج رات نأ تاقوألا نم تقو ىأ ىف ثدحم نلو

 قبت امنإو .رشلل - هلك اهعومجمم - ضمحت نأ نكمب ال - ةجودزملا اهنعيبطب - ةيرشبلا
 .. بلاغلا وه حبصي ىح رشلا دادزي نأ ثدحب نكلو .. كانهو انه ةرثانتم ريخلا نم ناولأ

 . ءانبلا راني ذئدنعو
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 - قالحألا .. ىجا ىعیبطلا اهعضوم ىف رومألا حضي _ قالحألا نأش ى  مالسإالاو

 ةياقو ىف حبصت م نمو . هللا جهنم هللا وه ديحولا اهردصم - ةايحلا جہنم یف ئش لکک

 سفن ىلع داسفلا رسييلو ! توغاطلا رتسيل « اًروطت» ىمسي ىذلا ٠ توغاطلا بعالت نم

 ! ةيرشبلا

 ‹ ءاوهألل ضرعتت ال ىهف ؛ رشبلا عنص نم قالحأ ال « ةينابر» قالخأ انأ لجأ نمو
 لحنت الو .. سانلا نم ةفئاط وأ ةقبط ةمدنل لوحتت الو ‹ ةخسارلا اهدعاوق نع لوحتت الو
 ! ءايزألا ريغتت اك ةريغتم « تادوم» حبصت الو .. تاوهشلاو ءاوهألل اعابتا كلذك

 عم لماعتت نأ ىنعمب ةيناسنا ! « ةيناسنإ» قالخأ ىهف « ةينابر قالحأ اهنأ لجأ نمو

 ةيبصعلاوأ ‹ ةيرصنعلا ةحلصملاوأ ةيموقلا ةحلصلا ساسأ ىلعال . ناسناإلا ىنب لك

 نع تفرحنا نيح ةييرغلا « قالخألا» باصأ ىذلا فارحالا ناولأ نم نول ىأوأ .. ةينيدلا
 . هللا جنم

 رصنعلاو نوللا قراوف نع رظنلا فرصب .. ناسنإ هنأ ىلع ناسنإلا عم لماعتت اهنإ
 ىذ ئداب هللا اهقلخ ىلا ةدحاولا « سفنلا» نم قتشم ناسنإ .. داقتعالاو .. ةقبطلاو

 : ءاسنلاو لاجرلا ا(نم ٹبو اهجوز ام قلخو « ءدب

 ثٹبو « اهجوز ام قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اأ ای»

 4 ءاسنو اريك الاجر ام

 . «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ . اوفراعتل لئابقو اًوعش مك انلعجو»

 ةتباث ةيضق نم عبنت امنأل « ةسايسلاو داصتقالا روطت ىلع « ةتباث قالحألا دعاوق لظتو
 نع اتنايص بوجوو مہتامرح ؤفاكتو « ةيناسنإلا ىف سانلا ةاواسم ىهو « ةيرشبلا ةايح ىف
 , "'ناودعلا

 نيبو اهنيب قرفلا حضوت « قالخألا» هذه نم ةعئار جذامن ىمالسإلا عقاولا فرع دقو

 .][1] ءاسنلا ةروس )1(

 . [۱۳] تارجحلا ةروس (۲)

 ؛ةيرشبلا ةايحو مالسإلا» لصف « تابثلاو روطتلا» باتك رظنا (۳)
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 بعش وأ ةنيعم ةقبط ةحلصمو ؛ ةحلصملا ساسأ ىلع ةغناقلا ةينانألا ةيعفنلا ةيبرغلا قالحألا
 . سالا ةيقب باسح ىلع نيعم

 ةلرلز تولوا ۰ هدهم یف مالسالا ىلع دوهيلا اشي ناك ىلا ةثيبفلا برحلا طسو ىفف»

 ديكلاو سدلاو ٠ ضرألا ىف خسرت نأ لبق اهروذج نم ةديدجلا ةديقعلا عالتقاو نينمؤملا
 ىف تالسملاو نيملسملا ءاذيإو ٠ ضعب ىف مهضعب سانلا كيكشتو « فيجارألا رشنو
 یف ردغلا عم ٠ لاتقلا تاودأ اهيف مدختست ىلا ةيمسرلا برحلا ىلإ ةفاضإلاب .. مهضارعأ

 اناودع مالسإلا لبق ال كلذ لك طسو ىف .. تامرحلا كاهتناو قيثاولا ضقنو برحلا هذه

 ىحولا لزنتيف ‹ اهلجأ نم هيلع مكحم داكو ةلاظ ةمهتب ىر ذإ ٠ دوهيلا نم دحاو ىلع عقو
 كارأ اب سانلا نيب مكحتل قلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ» : تانيبلا تايآلا هذه ىن هتئربتب

 نع لداجت الو . اًمیحر اًروفغ ناک هللا نإ هللا رفغتساو . اًميصح نينئاخلل نكت الو < هلل
 سانلا نم نوفختسپ . اًميثأ اناوح ناک نم بحال هللا نإ < مهسضتأ نوناتس نيذلا

 نولمعي ا هللا ناکو « لوقلا نم یضري ال ام نوتیبی ذا مهحم وهو هللا نم نوفختسپ الو

 نم ما “ ةمايقلا موي مع هللا لداجم نف ايندلا ةايحلا ىف مع متلداج ۾ ءالؤھ معناه . اطیع

 اوفغ هللا دج هللا رفغتسي مث هسفن ملظب وأ اوس لمعي نمو ؟ًالیکو مہیلع نوکی

 بسکی نمو . اًمیکح اًمیلع هللا ناکو ۰ هسفن ىلع هبسکی امنإف اما بسکی نمو . اًمیحر

 هتمحرو كيلع هللا لضف الولو . ايب اًمثإو اًناتهب لمتحا دقف اًيرب هب مري من اًمثإوأ ةثيطخ
 هللا لزنأو . ئش نم كنورضي امو مهسفنأ الإ نولضي امو « كولضي نأ منم ةفئاط تمه
 دقو .. « اًميظع كيلع هللا لضف ناكو < معت نكت ملام كملعو ةكحلاو باتكلا كيلع
 لوسرلا ىمحتل « رركملا ديدشلا ديكوتلاو نايبلاو ليصفتلا اذہب عستلا تايآلا هذه تلزن

 اهلك  ةرهاظلا  نئارقلا تناك ىذلا ئربلا ىدوہلا اذه ىلع مکحلا نم ماسو هيلع هللا لص

 ًأاديملا اذه ا ماع ف كلذب مالسإلا عضوو ! ماهتالا نم ءیرب هنآ قىلا ناکو ۰ همت

 ٣ ! مالسإلا ريغ ىف ةروصلا هذہب طق دجويال ىذلا .. دلاخلا ىاسنالا

 .. ةيدلا « ! ةيبصعلا» لاحم ىف اذه

 ]٠٠١- ١١۳[. ءاسنلا ةروس (ا)
 . « ٽتابثلاو روطتلا» باتك نع (۲)
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 ةكرعلا ضوخم وهو ةضراعملا نم رمع فقوم ةيلخادلا « ةسايسلا» لاحم ىف انب رم دقو

 .ناكم لك نم هب نيصبرتملا هثادعأو مالسإلا نيب ةمساحلا

 .. « ةيجراخلا ةسايسلا» لاحم ىف لاثم اذهف

 ندا ىلاهأ ضعب عم [ ةديبع وبأ] اهمربأ ىتلا ةدهاعلا ىف لجس نآ ٹثدح كلذكو»

 برملا دئاق ةديبعوبأ ملع الف ... عالفالإو ةيزجلا انلف مكانعنم نإف» : ةريحلل ةرواجنا

 اودري ناب مهرماي ماشلا ىف ةحوتفملا ندملا لاع ىلإ بتك [ هتمجاهل لقره زيهجتب] كلذب

 مکیلع انددر اغإ» : لوقي سانلا ىلإ بتكو « ندملا هذه نم ةيزجلا نم ىج ام مهلع

 انإو . مكعنم نأ انيلع مطرتشا دق مكنإو . عومجلا نم انل عمج ام انغلب هنأل مكلاومأ

 انن انبتک امو طرشلا ىلع مكل نحو . مكنم انذخأ ام مكيلع انددر دقو . كلذ ىلع ردقن ال

 ° « هلع هللا انرصن نإ

 اهعزتل « لیفایکیم » رربم دجوي الو < قالحألا راطإ ىف امقشب « ةسايسلا» لحدت اذکھو

 ! قالحألا راطا نم

 امنإو ! قالخألاب هل ةقالع ال نأ كلذك ةثيدحلا ةيلهاج لا تمعز دقف داصتقالا امأ

 « ةليضف» ايف لاقيالو ..«رش»و «ريخ» اف لاقيال ىلا « ةيمتحلا» هنيناوق هكعت

 ریسب یذلا یمتحلا روطلا لحاد مادام ‹ هتاذ ی نماک ئش لک سایقم اإ .. « ةليذر»و

 راصو « ديدج نازيم بكرو لوألا نازيلا بلقنا ةيمتح ةروصب روطلا ىنا اذإف . هيف

 ! قالحخأ ساسأ ريغ ىلع نكلو .. ديدجلا مويلا ىف اًدوبنم اتوعلم سمألاب بسانملا حلاصلا
 تءاجو ىمتحلا هروط یضقنا اذإف ! هتاذ سایقم وهو ! لوبقمو بسانم هروط ی عاطقإلاف

 شيعي هنأل نكلو .. نييلزألا لدعلاو قتلا ىفاجب هنأل ال .. لوذرمو عشب عاطقإلاف ةيلامسأرلا
 اهروط ف تمادام .. ماآ نم تفرتقا اهم ... باوص ةيلامسأرلاو ! هل ردقملا هدعوم دعب

 شل سايقم ال ! خيراتلا رم ىلع اذكهو .. نازيملا اميلع بلقنا تہتنا اذإف .. « ىعيبطلا »

 ! ! رومألا هب ساقت ئش رخآ یه صوصخلا هجو ىلع قالخألاو .. هتاذ جراخ

 ! ! عافترالاو مدقتلاو ىترلا ةدش نم - كشالو -اذهو

 اًداصتقا .. سانلا ةايح ىف ام ايش نأب ءادتبا فرتعيال هنإف - هللا ةملك _ مالسإلا امأ

 هيليمزو نسح مهاربا نسح ةمجرت < دلونرأ .و . ت فيلأت «مالسالا ىلإ ةوعدلا» باتك نع )١(



 ! قالحألاب ةقالع هل نوكي الأ نكمب « داصتقا ريغ وأ

 ساسأ ىلع اهيف همرح ىتلا ةظحللا تاذ ىف قالخأ ساتسأ ىلع ابرلا مرح كلذ لجأ نم

 ! ةايحلا عقاو ىفالو عيرشتلا لصأ ىف قالحألاو داصتقالا نيب قرف ال ! ىداصتقا

 اونذأف اولعفت مل نإف . نينمؤم منك نإ ابرلا نم ىتب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ناک ناو . نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر مکلف میت ناو . هلوسرو هللا نم برع

 نوعجرت اًموي اوقتاو . نوملعت تنك نإ مكل ريخ اوقّدصت نأو . ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع ود
 . «نوملظی ال مهو تبسک ام سفن لک قوت م هللا ىلا هيف

 . لاصفنا ريغب .. داصتقالاو ةسايسلاب قالحألاو . عيرشتلاب هيجوتلا طلتخب اذكهو

 ةشحاف هنأ ىلع هتاذ تقولا فو .. ىعاتجاو ىداصتقا ملظ .. ملظ هنأ ىلع مرحي ابرلاف

 نم رثكاوأ لقأ ةيقالخأ ةشحافك هيرحت سيلف . مرحتلا نم ىوتسملا سفن ىلع . ةيقالخأ

 ةيقالخأ ةحفاكم ابرلا حفاكي هتاذ تقولا فو . هنع اّريمتم الو « ةيداصتقا ةشحافك هرعت

 ةيراحم ىأ هلوسرو هللا نم برحلاب حفاکی اک ‹ هتبوثم یف بیغرتلاو هللا یوقت ىلإ هیجوتلاب
 ىوتسملا سفن ىلع . خلا .. ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةيسايسلا امتزهجأ عيمجب هل ةملسملا ةلودلا

 نوناقلاو عيرشتلاب هتحفاكم نم رثكأوأ لقأ ىتلالا هيجوتلاب هتحفاكم تسيلف . ةحفاكملا نم

 ىلإ أدبملا نم دحاو ئش اهالك .. ىوبر ريغ ساسأ ىلع هلك داصتقالا ةماقإبو « ةبوقعلاو
 ! قارتفا الو لاصفنا الب .. ىم

 طبرو < ةيقالخأ سسأ ىلع داصتقالا ةماقإ نم لماكتملا جودزلا وحنلا اذه ىلعو

 راطإ لخاد ىف هتايداصتقا ءانبب لوألا ىمالسإلا عمتحلا ماق ‹ ةيداصتقالا سسألاب قالحألا
 . ءاوس ىعالاو ىدرفلا لماعتلا ىف ةحضاو ةيقالحخأ ةزيكر ىلعو ٠ قالحألا

 بصغلا مرتو < راكتحالاو ابرلا مرمت ساسأ ىلع هتايداصتقا ىمالسإلا عمتجلا ماقأ

 ةءاسا مرحتو ¢ هرجا ريجألا ةيفوت مدع مرحتو “ شغلاو ةقرسلاو بلسلاو بلاو

 ةماقإل - مالسإلا جهنم ىف - اهم دبال ةحضاو ةيقالخأ سسأ اهلكو .. قحلا لاعتسا

 .. ىداصتقالا ءانبلا

 داصتقالاب تدأ ىلا ىه هللا جنم اهماقأ ىلا قالحألا هذه نع فارعنالا ناك دقو

 )١( د ۲۷۸] ةرقبلا ةروس ۲۸١۱[ ,
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 ۾ نويلهاجلا ناك نإو . ةيعاجلا مظنلا ةعاشيو ةيلامأرلا تاليوو عاطقإلا ةيشحو ىلإ ىبرغلا
 مظلا نم هنوقوذي نولازی ال یذلاو هلک هوقاذ یذلا ن اوفرعیل ‹ مہنیلهاج نم دعب اوقیفي
 جلا نع فارحنالا وه لوألا هببس ةيداصتقالا مظنلا هذه ىف نايغطلاو فسعلاو

 هنيناوق هل داصتقالا نأب - ىلهاجلا - نظلاو .. قالحألاو داصتقالا نيب لصفلاو . . قالخألا
 ! .. قالحألاب اه ةقالع ال ىلا ةصاخلا « ةيمتحلا»

 ةيقلاللا ةفاظنلا نم ةجرد - ىلوألا ةيلاملا هترتف ىف - فرع دقف - هللا جينم - مالسإلا امأ
 ماعلا لاما ىف راصنألاو نورجاهملا كرتشا نيح ... هلک خبرات ىف اه ليثم ال داصتقالا ملاع ىف
 ءادأ ىلا نوملسلا قباست نيحو . لحدت الو ةلودلا نم رمأ ريغب اًعوطت ٠ رطاخ بيط نع
 نود اًباستحاو هللا ىلإ اًترقت - یمالسالا عمتحلا ىف ىعاتجالا لفاكتلا ةبيرض - ةاكزلا

 لب < ةاكزلا ىف موسرملا دحلا دنع قافنإلا فقي م نيحو , ةدراطم الو ةلودلا نم ةقحالم

 _ ! ةفيلخ وهو ركب وبأ ماق نيحو . هللا ليبس ىف هلك مهاب - اتايحأ - سانلا عوطت
 نف : لاقف . كاذب حاصي ال رمألا اذه نإ : نوملسملا هل لاق ىح ! هنم قزتري لمع نع
 نيد اهلك اهربتعا مث « هلهأو وه اب شيع لالا تیب نم مهارد هل اولعجف !؟ شيعا نی
 هشاعم نم همالغ هل اهارتشا نمسلا نم ةكع عزوي رمع ماق نيحو ! هتافو لبق اهدرف هيلع

 ..هنم شيعب لام هل نكي مل ذإ لالا تيب نم نوملسملا هل هضرف ىذلا ليثضلا ىمسرلا
 ءارقفو - ليئضلا ىمسرلا هشاعم نم - لكأي نأ هل لحال هنأل نيملسملا ءارقف ىلع اهعزوي
 ىذلا قيقدلا بيرج ىلع محي بلاط ا نب ىلع ماق نيحو ! دع ام نودي ال نيملسملا

 نبرمع ماق نيحو ! فرعأامالإ ىنطب لحخديال ىتح : لوق لالا تيب نم هل جرخي
 ونب هبصتغا ام لك دريو ٠ قح رغب ناورم ونب هایإ هعطقأ ام نيملسملا ىلع دري زيزعلا دبع
 . سانلا نم ةيمأ

 ةيئزج تافارغا هنع هلهأ فارحا نم مغرلا ىلع - ىريكلا ةيلاثملا هترتف دعب _ فرع مث

 ةيبروألا هتروصب ىمالسإلا ماعلا ىل! ! ىمتحلا -عاطقإلا مايق نود لوح فيك _ةريثك
 نع لختي مل - اًيثزج افارحا هنع سانلا فارحنا نم مغرلا ىلع - هنأل - ةيقالحأاللا -

 ىف رعت ل - ةيقالعأاللا - ةياهاحلا مظنلا ايب .. قالخألا ساسأ ىلع داصتقالا ةماقإ

 یف الو عاطقإلا فال . . ليوطلا اهعرات ی ةدحاو ة ةرم « ةيناسنالا»و ةفاظنلا مط اتا داصتقا

 سانلا ةساح ف... ! لقألا ىلع ٠ ةيلاثلا» امترتف ىف ىح - ةيعالا مظنلا ىف الو... ةيلامسأرلا

 ةصاخ اقوقح هسفنل بتري ةيسكراملا قنتعا دلب لك ىف ىعويشلا بزحلا ماقف  ديدجلا ًأدبملل
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 . نوبرشي امو سانلا لك أب ام ريغ نكسيو سبايو برشيو لكأيف : سانلا ةيقبل تسيل
 دروتسملا نومضملا ءاودلاب ىعويشلا ةبزحلا ءاضعأ ىوادتي .. ءافشتسالاو ضرملا ىتحو

 لخاد ىف ةعونصملا ةيودألاب ىوادتت بعشلا ريهاجو ٠ ةبعصلا ةلمعلاب جراخلا نم
 !! ءاودلا نكي ايكو جئاتنلا نكت فيك .. ايسور

 ةيلهاحلا ةيلیفایکلاب نمت إو ! داصتقالا ةيقالحأب نەت ال ا هذه نأ كلذ

 هماظن مقي نح ..داسفلا كلذ نم ديحيلا اا حرفا وه - هللا جم _ مالالا

 .. توغاطلا ہکھت نود لوحو مظلا ع ہم « یناسنا» قالحأ ساس ىلع ىداصتقالا

 « لئاضفلا» ةيقبو .. ممتا طيح ىف ةثيدحلا ةيلهاحلا اهفرعت ىلا « قالحخألا ر امأ

 ىف ةماقتساو ‹ لمعلا ىف صالحخإو <« ةنامأو قدص نم ةيبرغلا ةراضحلا ىف ةمناقلا

 تملعت دقو .. ةيمالسإ قالخأ اهميمص ىف انإ لوقن نأل ةجاح ىف انبسحأ الف ٠ لماعتلا

 مهسفنأ نومعزي نيذلا . ناك نإو] ىمالسإلا ماعلاب اهكاكتحا نم انم ريثكلا ابروأ

 مالسإلا ىف اهنإ : لوقن نأل ةجاح ىف اننکلو [ ! انم اوخلسناو مویلا اهوذبن دق « نيملسم »

 .ابروأ ىف قالحألا هيلع موقت ىذلا ىنانألا ىعفنلا ىوتسملا دنع فقت ال

 یف الع یوتحب هنإف - اهروص عیمج ی قالحألا هذه ىلع هئاوتحا عم - مالسإلا اعنإ

 ىلع اهيوثحم هنأل ٠ ةيبصعلا الو ةحلصملا ىلع فقوتي ال ىذلا ٠ ىلعألا « ىناسنالا » اهاوتسم

 ىلا ‹ قالحألا هذه مهدنع نوكتسف « هللا جىنم ةعقاولا مهتايح ف سالا ذخأي نيحو

 لك قالحألا قاطن ىف لحدي م . ىلعألا اهاوتسم ىلع نكلو ٠ انم فرطب برغلا ظفتحب

 تسيلو . ةماعلا كولسلا دعاوق ىه قالحألا نأل ٠ قالحألا طيح نع دحاو "يش درشي ال
 ! ةاحلا هذه یف نأش ںود نأشب صاح

 ي + * 

 ! فارطألا بعشتم ثيدح ةصاخ ةفصب سنجلا نع ثيدحلاو

 !  قالحألا» مسا ةداع اهيلع قلطي ىتلا ةقيضلا ةيوازلا نم هنع ثدحتن نأ ديرن امو

 اورظني نأ سانلا داتعا ىتلا ةقيضلا ةرظنلا نم ادج عسوأ مالسإلا رظن ىف قالخألا نإ

Yo 



 نوكت نأ ىغبني اع نيسنجلا نيب ةقالعلا فارحنا نودصقيو ٠ قالحألا نع نوثدحتي مهو اهب

 . هيلع

 هسفنبو هبرب هتاطابترا لك ... هلك «ناسنالا» ىه مالسإلا رظن ىف قالحخألا

 انكلو .. اهدحو سانلا عم تالماعملا الو .. اهدحو سنخحلا نوئش لمشت ال انإ .. سانلابو

 حصفيال ىتلا ىح لب ٠ سانلل ناسنإلا اع حصفي ال ىتلا ةيلخادلا رعاشملا ىح لمشت

 رسلا معي» هللا نأل قالحألا لوصأ ىلع مقتست نأ غبي كلذ عو ٠ هضل اتع
 ی هللا ىلإ ناسنالا رهطتي نأ یغبنیو . ١ رودصلا ىنخت امو نيعألا ةنئاح معي © «٠ نخأو

 هدرفع درفلل قالحأ مالسإلا ىف دجوت الف من نمو ! هاوجنو هرس نم < هنم هلا هملعب ام لک

 ! سانلا عم - اقافن اہ لماعتب یرخآ قالخأو

 وش نیب ادیدش اطہر اوطبر - مدقلا دنم  سانلا نأ اًطابتعا نکی مف هلک كلذ عمو

 ب تايقالحأ یھ قالحألا نا مهسح ىلع بلغ داک ىح ۰ قالحألا نيبو سنحلا

 . صيصختلا هجو لع

 قالحألا موهفم رصح ىف باوص ريغ ىلع اوناك نإو - سانلا نم ًاطابتعا كلذ نكي م
 اهموهفم - قالخألل ءاقب ال هنأ ةليوطلا ةبرجتلاب اوملعت منأل - قيضلا قاطنلا اذه ىف
 _ نکمب ال سنحلا نوئش ی فرحنب یذلا ناو . سنجلا نوئش ىب سانلا فرحنا اوا

 ! قالحخأ هل لظت نأ - ليوطلا ىدملا ىلع

 قالحألا نإ لوقت عضوا اذه ىف ادج اًقينع ًالدج ةثيدحلا ةيلهاحلا تلداج دقو

 ‹ سنجلا نوئش ش ىف نوءاشي ام اوعنصي نأ سانلل ناو ! قالطإلا ىلع سنجل اب اه ةقالع ال

 ! « قالحخألا» ىلع نيظفاع كلذ عم اولظیو

 ةيمتحلا هللا ةنس ريست فيك انيأرو ةيلهاجلا نع ثدحتن نحو مہئارال انضرع لبق نمو

 . تاوهشلا رايت ىف سانلا فرحني نيح

 نم - ضرعنو .. ةيلهاجلل لباقملا هجولا نع ثدحتن .. مالسإلا نع ثدحتن انه نحنو

 . سنجلا نوثشل  ةيوازلا هذه

 )١( هط ةروس ]۷[ .

 ) )۲رفاغ ةروس ]۱۹[ .

Tor 



 ةظفل ةداع سانلا اميلع قلطي ىلا ةقيضلا ةيوازلا نم اه ضرعن نأ ديرن الو
 ! « قالحألا»

 نع ثدحتب وهو مالسإلا هدصقي ىذلا لماشلا قالحألا موهفملاب اهضرعن امنإ
 هريغ نع ناسنإلا اذه زيي ىذلاو .. هلك « ناسنإلا» نايكب طبتري ىذلا موهفملا .. قالخألا

 . ناويحلا نع ةصاحخو « قلخلا نم

 نكلو ٠ قيضلا اهانعم ةيقلنلا هدعاوق فلاخت األ ةيسجلا ةشحافلا مرحب ال مالسإلا نإ
 « قالحألا» فلاخت م٠ نمو .. « ناسنإلاب» قئاللا ىوتسملا نع ناسنإلا نايكب طبت اهنأل

 . قالخألل عساولا موهفملاب

 ضرألاو تاومسلا تبأ نيح هدحو « ةنامألا» لمح ىذلا .. هللا ةفيلخ .. ناسنالا
 : ايف ةدشارلا ةفالخلا ةماقاو ضرألا ةراإع فلك ىذلا .. ام نقفشأو المح نأ لابلاو

 فلكو .. دشارلا عتمحماو دشارلا داصتقالاو ةدشارلا ةسايسلا ةماقإ .. لدعلاو قحلا ةماقإ
 . داهج نم هلک كلذل دبال هنأل « هلک كلذ ىف داهجلا

 !؟ سنحلا ةءابم ىف قرغي نیح حبصب فيك .. ناسنإلا اذه
& 

 !؟ داهجلا هل ىّأو . ةدشارلا ةفدانللا هل ىلأو

 كلذ نع عفترب نأ كلب ال وهو .. ناويحلا نيبو هسضن نيب قرفي نأ هل ىنأو مث
 !؟ عافترالا ىلع ةردقلا هحنم دق هللا انيب ٠ ناويحلا

 هتردق ردہيو ةليصألا هتلاسر نع لختي وهو - عساولا اهموهفج - قالحأ» هل لظت له

 نأ نكمي الو - عبشت ال ىتلا دسحلا ةوهش ءارو روعسملاك قلطني وهو قالحأ هل لظت له

 .. یوا هطاشن بناوج نم دحاو بناج ی یربکلا ١ ةيناسنإلا» هتقاط ددبيو  عبشت

 هريغ ىلع اهب هللا هزيم ىلا ةيدارإلا هطباوض ىلع ىلختيو .. ناويحلا ريغب ققيلي ال یوتسم ىلعو
 ! ؟ ناويحلا اهكلمي ىتلا ةرطفلا طباوض ىتح كلمب ال وهو حبصيف « قلنا نم

 كلذ ىلإ هعفري نأ ديري ! ناسنإلا ماركإ ديري امنإ .. ةشحافلا مرم نيح مالسإلا نإ
 ! هللا نع ةفالخلا ماقم .. مركلا ماقما

 ! دابعلا ىلع اًقييضت وأ .. مرحتلا ىف ةوهش ةشحافلا مرحب ال هنإ

Yet 



 ! ناسنإلا هللا لماعي وحنلا اذه ىلع سيل

 . 0 جرح نم نیدلا یف مکیلع لعج امو مک ابتجا وه»

 . مکیلع هتمعن متلو مکرهطیل ديرب نکلو ‹ جرح نم مکیلع لعجیل هللا دیری ام»
 : ٩ ۲ نورکشت مكلعل

 ديري . اًكيظع اليم اوليت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديربو . مکیلع بوتی نأ دیرب هللاو ١
 . «اًقيعض ناسنإلا قلخو . مكنع ففحي نأ هللا

 0 اهعسو الا سفن هللا فلکی ال »

 ۲)٥ اًیلع ارك اش ہللا ناکو !؟ متنمآو مترکش نإ مکباذعب هللا لعفي ام»

 ىلإ مهعفريل .. مهرهطيل نكلو .. مهيلع قيضيل دابعلا ىلع ةشحافلا هلا مرحب ال !الک

 : قلخ نمم رشک ىلع هلضفو هلل همرک دق «ناسنالارو ! « ناسنالا) یوتسم

 مهانلضفو ٠ تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىب انمرك دقلو»

 . ءًاليضفت انقلخ نم ريثك ىلع

 : هنيوكت ةقيرط ىف درفتم قلخ وه م
 ىحور نم هيف تخفنو هتیوس اذإف . نيط نم اًرشب قلاخ ىلإ ةكئالملل كبر لاق ذإ»

 ۷ ۲ نیدجاس هل اوعقف

 نوكي ال - ةيوسلا هتلاح ىف وهف « حورلاو نيطلا نم ةجودزملا ةعيبطلا هذه لجأ نمو

 ! حورلا ةقارشإب ةجزتمم ريغ دسج ةعفد اًدبأ نوكي الو .. طباض الب ةقلطنم « ةوهش» ادبأ

 .. سنجلا ايب نمو .. هلاعأ عیمج ىف

 یه .. سنجلا اهني نمو < هلاعأ میەج ف .. مالسإلا هل اهعضو ىلا قالحألا» و

 ةقلطنم ةوهش -ةيوسلا انلاح ىف -ادبأ نوكتال ىتلا ةجودزملا ةعيبطلا هذه « نوناق»
Fy 

 )١( ءاسنلا ةروس (ه) . [۷۸] جحملا ةروس ]۱٤۷[ .
 ) )۲ةدئاملا ةروس ]١[ . )٦( ءارسإالا ةروس ]۷٠[ .

 ) )۳ص ةروس (۷) . [۲۸ ۲۷] ءاسنلا ةروس ]۷۱- ۷۲[ .

 )٤( ةرقبلا ةروس ]۲۸١[ .
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 ! حورلا ةقارشاب ةجزتم ريغ دسج ةعفد اًدبأ نوكت الو ٠ طباض الب

 ىعقاولا نايكلا نع ًالصفنم <« هتاذب اًمئاق ًوناق تسيل مالسإلا ىف قالحألا نإ
 نوناق ىه امنإ ! ناطلسلاو مكحتلاو رهقلا ضرف هسفن جراخ نم هيلع اًضورفم « ناسنإلل
 ةعيبط نم ال « ةزيمتملا ةصاخلا وه هتعيبط نم ةدمتسم .. هتاذ ناسنإلا اذه ةيوسلا ةعيبطلا

 ! ہاوس نئاک ی

 مم -اڑامم -ريبعتلا اذه مدختسن نأ حص نإ .. ناويملا قالخأو ‹ ةكئالا قالحأف

 نايك نم ةعبان قالخأ لك .. ناسنالا قالحخأ نع امامت فلتخم رحآ ىش « ناويحلاو ةكئالمل

 ! ..ناسنإلا قالخأ كلذكو .. اهمزتلي ىذلا قولخلا

 : ىه - هتعيبط نم ةعبانلا - هقالحأو . كلذك ةدارإ الو .. هل عفاود ال قول كلما

 . « نورتفي ال . راہنلاو ليللا نوحبسي» ( « نورمؤيام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي الل »

 ريغ ةيرطفلا طباوضلا الإ طباوض الو . هل ةدارإ الو عفاودلا مراع قولخم ناويحلاو
 یف یعو الو ربدت الو ریکفت الب عفاودلا هذه ةيبات یه - هتعیبط نم ةعبانلا - هقالحأو . ةيعاولا

 . طباوضلا كلت دودح

 ٠ ةيعاو طباوضو عفاود هل ىذلا - هللا تلح نم معن ايف _ ديحولا قولخلا وه ناسنإلاو

 هتعيبط عم ةيشمتملا هقالحأو .  حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق نم ةجودزملا هتعيبط نم ةئشان
 ةيرطفلا طباوضلا هكسمت رودقم ردقب نكلو عفاودلا ىلي نأ ىه <« ةيوسلا هتلاح ىف

 .. حورلا ةقارشإب ةجزتم دسجلا ةعفد ىبلي نأو . هتعيبط ىف ةيعاولا ةيدارإلا

 فده الب - طق - هلاعأ نوکت الو . طباوض الب طق - هلاعأ نوکتال م نمو

 . ناريلاك ةظيلغ دسج ةعفد _ طق _ نوكت الو . بحاصم

 عفاودلا ةيبات ىه .. سنجل ا ايب نمو < هلاعأ لك ىف .. ناسنإلل ةبسلاب « قالحألا» و

 حرت ىتلا حورلا ةقارشإ دوجوو < كردملا ىعاولا فدملا دوجوو ‹ طبضلا دوجو عم ةيرطفلا
 .. نيطلا ةعفدب

 )١( مرحتلا ةروس ]١[ .

 ) )۲ءايبنالا ةروس ]۲١[ .
 ) )۴ةيئاسئإلا سفنلا ىف تاسارد» باتك نم « ةجودزم ةعيبط» لصف رظنا ٠ .
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 نم « هتایح یف رخآ ئش لک تایقالخأک - ناسنإلل ةبسنلاب سنج لا تایقالحأف من نمو
 امنإو « ةوهشلا» ىوتسم ىلع ال سنجلا عفاد ىي نأ ىه - خلا .. عاتجاو داصتقاو ةسايس

 نوكب امنإو ‹ ناسنإلا دهج لغشي هتاذ ىف اقده سنجلا نوكي الو . « ةفطاعلا» ىوتسم ىلع
 درفلل ةكلهم هلعجت ال ىلا طباوضلا هكحت اغنإ ..طباض الب نوكي الو . فدم ةليسو

 .. عومجملل ةدسفم الو

 لكلا تايقالحأ : ناسنإلا ةايح ىف رخآ یش لک تایقالخأ یه -اہناذب كلتو

 . زوربلاو ¢ لاتقلاو ٍ كللاو 6 نكسملاو سبلملاو

 : ناويلا نم لضأو ًأوسأ حبصي اهريغبو .. تاسنإ ناسنإلا حبصي تايقالحألا هذهبو

 . ا نوعمسيال ناذآ مهو « اهب نورصبيال نيعأ مو < اب نوهقفيال بولق مم

 . ١ نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب . ماعنألاك كثلوأ

 هصصخي ام ريغ ةصاخ دعاوق سنجلل صصخع ال ىذلا - لماشلا ساسألا اذه ىلعو
 . «ناسنإلا» اهيلع ىبريو ٠ سنجلا نوئش مالسإلا جلاعي -ناسنإلا طاشن ةيقبل

 هنم رفنب الو هرکنتسب ږ الو هرذقتسی ال .. هتاذ ی سنجلا مرح ال ۔ءدپ ید ءیداب هنإ

 نم امريغو « ةسينكلا اتغاص ىلا اهتروص ىف ةيحيسلاو ةيكودنها لعفت اك ىرشبلا سحلا
 وه ااو . هطاشن راذقتساو دسحلا تبكب عافترالاو رهطتلا لواحت ىتلا ةفرحنلا مهاغملا

 .. هفظني طقف امنإ

 لمنلا اہ عنملاو ةحابإلاف ! ةحابملا ةرئادلا ىف ىتح .. همظنت ىتلا طباوضلا هل عضي

 تايقالخا لك وه سيل هنكلو .. ةكللا معني ىذلا طخلا .. طقف ضيرعلا رهاظلا

 ! ١ ناسنالاب» قيلت ىلا ۰ سنحلا

 ..اعدب سيل اذه یف سنجلاو

 . سنا تايقالحأ نم لصألا قط ةروص اهدجنسو .. ماعطلا تایقالحخأ ذحأنلف

 . (تاساردلا» باتك ىف «ايلعلا مقلا» لصفو « طہاوضلاو عفاودلا» لصف رظنا (۱)

 . ]۱۷١[ فارعألا ةروس (۲)



 .. تامرحم .. هب هللا ريغل لهأ امو ريزتخلا محلو ةتيلاو مدلا

 ! هقالطإ ىلع اًحابم سيل قابلا نکلو

 ! افرسمالو ! بصتغم ! اًتورسم نوكيالأ - كلذ دعب - ىغبني ماعطلاف

 1 ٩ ہک انقزر ام تایط نم اولک»

 « " اوفرست الو اوبرشاو اولکو »

 مدآ نبا بسحب . هنطب نم ارش ءاعو یمدآ الم ام» : بادآ هل نوکت نأ كلذک یغبنیو

 یہن ملسو هيلع هللا ىلص ینلا نأ اہنع هللا یضر سابع نیا نعو . « ”٩ هبلص نمقی تایقل
 . هيف خفنيوآ ءانالا ىف سفنتب نأ

 .. «ناسنإلا» بساني ايويح اًطاشن حبصيل .. سحلا ظلغ نع ماعطلا عفتري اذكهو
 . نآ یف هحورو همسج هيف كرتشي

 .. ناسنالا ةايح ىف يش لكو .. كلذك سنجلاو

 .. تامرع دجوت سنحلا ی

 تانبو خألا تائبو مکتالاخو مکتاعو کرا مکتانبو مكتاهما مکیلع تمرح )

 ( .. ءاسنلا نم تانصحملاو as تحألا

 ! هقالطإ ىلع اًحابم سيل حابلا نكلو

 ةعفد نوكي نأ نع  ةبلاغ دسج ةعفد وهو - هعفرتو هفظنتو هرهطت ىلا تاميجوتلا كانهف
 ! ةصلاخ دحج

 ىتح نهوبرقت الو ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف . ىذأ وه : لق ضيحلا نع كنولأسيو ١
 بحمو نيباوتلا بح هللا نا . هللا مکرمآ ثٺیح نم نهوتأف نرهطت اذاف ‹ نرهطي

 )٠ « نيرهطتملا

 )١( فارعألا ةروس ]٠١١[ .
 ) )۲فارعالا ةروس ]۳١[ .

 ) )۴مكاحلاو ةجام نباو ىذمرتلاو دمحأ هاور ,

 )٤( ہ ۲۳] ءاسنلا ةروس ٣١[.

 )١( ةرقبلا ةروس ]۲۲۲[ .
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 ةشئاع ةديسلا تور دقو . سحلا ظلغ نم فطلت ىتلا تابعادملاو لاوقألا هبحاصت م
 . هدکژیو ىنعملا اذه تبثب ام اهعم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاح نم اہنع هللا یضر

 . « مکل ثرح مکژاسن» : هتاذ ف قده وه سیلو < اقده هل ناب ناسنإلا رک ذی م

 .زاحلا قيرطب لسنلا ىلإ ىأ .. تابنإلاو روذبلا ىلإ ةراشإ كلذ قو

 : ةيدسج ةقالع هنوك بناج ىلإ ةينادجوو ةيحور ةقالع لعجي م

 ةدوم مكني لعجو <« اهيلإ اونكستل اًجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو»
 ٩ ۲ ةمحرو

 لکب اطباه المع كاش الو ةشحافلا ودبت « ىلاسناللا » معفرتلا نم ىوتسملا اذه فو

 حورلا ةقارشإ ال ! ناسنإلا تافص نمةدحاو ةفص هل رفوتت ال المع ! « ناسنإلا» سيياقم
 باح بس ىذلا ىعاولا ريكفتلا الو . طبضلا ىلع ةردقلا الو . دسجلا ةعفدب ةجزتمملا
 . ناسنإلاب هللا اهطان ىتلا ةدشارلا ةفالخلا دودح ىف عمتحلا تاقالع مظنيو « فادهألا

 ىلع قييضتلا ديري هنألال ! هللا ةفيلخ قيلت ال امنأل اهمرحب ! مالسإلااهمرم كلذلو
 ! ناسنالا

 . ةرورض الب نونحما طالتخالا مرحب .. الإ عفديو اهنيزبو اهلهسي ام لك كلذك مرحيو

 . مراحما ريغل ةنبزلا راهظإ مرحيو . ةنتفلا ىلإ عفدي ىذلا جربتلا مرحيو

 . لاحلا ةعيبطب شحافلا لمعلا نع ًالضف .. ةشحافلا ةظفللاو ةشحافلا ةرظنلا مرحيو

 . جاوزلا قيرط .. فيظنلا دحاولا قيرطلا حيبي م

 ةايحلا ىف « نكمم ريغ» اذه نإ لوقت ىتلا ةروطسألا نع تثدحت  باتكلا اذه ريغ فو

 ! نيرشعلا نرقلا ىف سانلا اهايغ ىلا « ةروطتملا »

 نرقلا ىف ةثيدحلا ةيلهاج لا ف سانلا هايي ىذلا مئاهلا ملاع ىف نكم ريغ هنإ . اًح

 . نيرشعلا

 )١( مورلا ةروس ]۲١[ .
 ) )۲ماللسإالاو ةيدالا نيب ناسنإإلا» ١ ىف تابثلاو روطتلا» و « ديلاقتلا ةكرعم» و «ةبسجلا ةلكشملا» لصف

 (ةيرشبلا ةايح .
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 ! « ناسنإلا» ىوتسم ىلإ عفتري نيح .. ناسنإلا ملاع ىن نكم اًمئاد هنکلو

 هتمسج لطاب مهو ةيعاجالا تارورضلاو ةيداصتقالا تارورضلا نع لاقي ام لكو

 كسي ىذلا نايغطلا ةقيقح نع هتاوهشو دسجلا تاذلمب مهنتفتل .. اهلهأ سوفن ىف ةيلهاجلا

 . مهدبعتسیو مہہاقرب

 ىف ةيعاجلا ةلودلا نأ ‹ ةيعاتجالاو ةيداصتقالا « ةرورضلا» تسيل اهنأ ىلع ليلدلاو
 ! مهجوزتو .. مهسبلتو مكستو مقستو مهمعطتو دارفألا لفكت ىتلا ىه ايسور

 ةاح یف ئش لک كلمن األ كلذ كلت یهو - مهجيوزتب ردابتال ىهف كلذ عمو
 ةرورض ريغبو .. طباض الب سنجلا ايند ىف اًداسف نوٹیعیو نوهلب اًنمز مهکرتت اغإو - سانا
 ! داصتقالا تارورض نم

 ! نايغطلل ةيدوبعلا نع مهلت مالا ةوهش سانلل كرتت ىتلا ةيغاطلا ةيلهاحلا اهنإ ! الك

 ىف زجاوح لا عضب اك - سنجلا تافارحلا ليبس ىف زجاوحلا عضي نيح وهف مالسإلا امأ
 ىلع ةرطفلا حفاود اوبليل ٠ سانلل فيظنلا قيرطلا رسيي وهف - ةيرطف ةعفد لك تافارحنا ليبس
 . عافتراو ةفاظن

 برقتي ةدابع هلعجيو .. ابحورو ايركفو ايعاتجاو ايداصتقا .. هيلع عجشيو جاوزلا رسيي

 ! هللا ىلإ ناسنإلا اهب

 : دحاو تقو ىف ةريثك ءايشأ نمضي كلذبو

 .ريمضلا ةحارو باصعألا ةحار سانلل نمضي

 فيظنت ىلإ ىعسي ناك نإو] ةبالغلا ةيرطفلا ةعفدلا ةمواقمب مباصعأ قهري ال وهف

 انإو [ ناسنإلا ةردق نع ةجراخ سنجلا ةعفد ىلع راطصالا لعجت ىتلا ةنتفلا نم عمتحلا

 .ريمضلا بعتت ال ةفاظن ىف هرسييو . اهليبس ممه رسب

 ..رارقتسالا كلذك مه نمضيو

 ىسفنلا رارقتسالا سانلا دقفي فيك ةثيدحلا ةيلهاجلا نع تنارويد لو ةداهش نم رم دقو
 . راكفألاو رعاشملا ىنتشم سنجلا ةوهش عم نوريطي نيح ىحورلاو ىبصعلاو

 . ةرسألا رارقتسا نمضيو

 سنجلا طباض تلفنا نيح ةرسألا طابر مطحت فيك كلذك ةداهشلا هذه ىف رم دقو
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 .ريصاعألل نيضرعم <“ اھالک ةأرملاو لجرلا درشتو

 نع عني ةدوملاو بحلا نم وج ىف اوأشني نأ - ةرسألا نضحم ىف - لافطالل نمضيو

 نوب نأ یفبنی ثیح ىلإ هعفرب یذلا تقولا یف .. ناسنإلا تاجاح لک یل كلذبو
 ! ناسنالا »

 . هللا جنم مقتسي نأ یغبنی كلذك نفلاو

 نورغفي نيذلا لع ًالصفم اایوط ادر تددر « ىمالسالا نفلا جم باتک یو

 ! هلا جيني ةقالع ةيأ نفلل نوكي نأ اًراكنتساو اًبجع مههاوفأ

 ! تاحفص یف لماک باتک ةياكح نكمب الو

 ىف ىمالسإلا جينملا ىف ةلصفم اوم ثحبن ال اذه ىف اننأ ىلإ لبق نم انرشأ انكلو
 . قيرطلا رينت ىتلا ةراشإلاو « طقف حيتافلا عضن امنإو « ةايحلا

 تاقالعو قالحألاو عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف هللا جبنم حيتافم نع انثدحت اكو
 . نفلاب قلعتي اف جملا اذه حيتافم نع ثدحتن كلذكف ٠ نيسنجلا

 هب موقي یرشب طاشن نفلا نإ : اًراکنتساو اًبجع مههاوفأ نورغفي نيذلل لوقنف ردابنو
 لخدي قالحأو عاتجاو داصتقاو ةسايس نم ناسنإلا طاشن لك ناك اذإف « ةايحلا ىف ناسنإلا

 ‹ ناسنإلاب قثاللا ىوتسملا ىلإ هعفريو همظنبام هللا جىنم ىو < هللا جىنم قاطن ىف
 جہنم ًالصتم ۔رخآ طاشن لکک یرشب طاشن وھو ۔ كلذک نفلا نوکی نأ نذإ بجع الف
 ..ناسنالاب قثاللا ىوتسملا ىلإ هعفربو همظني ام هللا جىنم ىف نوكي نأو « هللا

 رمألا اذه نم اًراكنتساو اًبجع مههاوفأ نورغفي نيذلل لوقنف - ىرخأ ةرم _ردابن م
 هلعجي نلو .. ةيربنم بطخو ةينيد ظعاوم ىلإ هلوحب نل هللا جىنم نفلا مازتلا نإ ٠ ىعيبطلا
 ! لاعتم عفرتم فيظن رهاط ضيبأ اهلك ‹ ناسنإال ةروزم ةروص ىطعي

 ىف نفلا روصتي نيح هالا نهذلا ىلع الإ رطخت ال ريكفتلا ىف ةجاذس هذهف ! الك

 . هللا جىنم قاطن
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 هللا جىنم اهحيتي ىتلا ةقالطلا دودح ىصقأ ىلا نفلا قتلطب نفلل ىمالسإلا جيلا نإ

 ! ةيعقاولا .. كلذ ىلع ديزي مم .. هتايح بناوج ىش ىف « «ناسنإلل»

 ! ءانثتسا الب هلک .. هلک دوجولا عبتتی هنإ

 ! عاستالا ىلع .. ىمالسإلا نفلا لاحم ىه .. ناسنالاو .. ةايحلاو .. نوكلاو .. هللا

 هلاكشأ ىف - نفلا نأل . ةيمالسالا دصرلا ةيواز نم - لاحلا ةعيبطب - ةذوحخأم اهلك

 ‹ دوجولا قئاقح نم مهسح ىف هنوقلتب یذلا عاقيإلا ريوصتل رشبلا ةلواع وه - ةفلتحملا

 . ةرثؤم ةيحوم ةليمج ةروص ىف

 .. نیرخآلابو هسفنب هتقالعو . ةايحلاب هتقالعو . نوكلاب هتقالعو . هّللاب ناسنالا ةقالعف
 .. هاوس جهنم أ ىفوأ ىمالسالا جملا ىف ءاوس .. ىنفلا ريبعتلا ىف هلام یه

 نم دصرتس اهلك تاقالعلا هذه نأ ىمالسإلا جناب نفلا مزتلي نيح ثدحب ام لكف

 . ةيمالسإلا رعاشملا لالخ نمو .. ةيمالسإلا دصرلا ةيواز

 ىلا ال .. اهسع ىلا تاعاقيالاو رعاشملا نع ربعيس لسم صخشلاف .. ةيدب كاتو

 .. سانلا نم هریغ دحا اھسع

 بحلا ةقالعو . هلل ةيشالاو بحلا ةقالع ىه ماسلا اهسحي ىتلا تاعاقيإلاو رعاشملاو

 ‹ اهضارغأو اهفادهأل ىعاولا كاردإلا عم ةايحلل بحلا ةقالعو . نوكلل ةيحلا ةكراشملاو

 ىذلا عطقلا كلذ <« ايندلا ةايحلا دنع ةعوطقم ريغ « ةرحآلاو ايندلا ةايحلل ةلماش انوكو

 كلذكو .. سانلل ةدوملا ةقالعو . ةلالد تاذ ريغ ةملظم ةجعزم ةفرع ةہئاش ودبت اهلعجم

 ! عارصلا ةقالع

 مهضعب سائلا هللا عفد الولو» : لوقي ىذلا جملا وهو .. یعقاو جہنم مالسالاف من

 حدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اأ اي» : لوقيو “« ضرألا تدسفل ضعبب

 ' .. دیک یف ناسنالا انقلخ دقل» : لوقبو ۳ ۽ هقالف

 )١( ةرقبلا ةروس ]١1[ .

 ) )۲قاقشنالا ةروس ]١[ .

 ) )۳دلبلا ةروس ]٤[ .
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 تحت ايندلا ىف معنلا دجت كنإ ناسنإلل لوق الو ! ضرألا ىلع ةيلاثم ةنجب مهوي ال وهف
 .. عارصو عفادتو دبكو حدك ةايحلا نإ هل لوقي اغإ ! كيمدق

 ىلع وتسم عيفر كلم هنإ هنع لوقي ال وهف . هتاذ ناسنوال ةبسنلاب ىعقاو جنم وه كلذكو
 ناسنإلا قاخو» : لوقي امنإ . مزعلا ىوذ نم مهلك سانلا نإ لوقيالو ! طارصلا
 ! ٩٩ ۲ ءاطحن مدآ یب لک » : لوقو )٩ « اًقیعض

 نل . ناسنإلاو ةايحلل ةروزم ةروص ىطعي نل ىمالسإلا جيم اب مرتلي ىذلا نفلاف مت نمو

 ! ناسنإ لايخ اأ ىلع الإ .. ءاضيب ةيلاثم ةروص الو .. ةملاح ةيدرو ةروص ىطعي

 مایح تالكشمو « ضرألا ىف سانلا عارصل ةيعقاو ةيقيقح ةروص ىطعي وه اعإ
 .. طوبماو عافترالاو ‹ رشلاو رینلا نیب مہتایح بارطضاو 6 اهدفعتو

 اذه ىلع رمألا ناك اذإ « ةيلهاجلا نونف نع ىمالسإلا نفلا زيي ىذلا اف .. نذإو
 ؟ وحلا

 ! " ةقيقيلا ىف ةريثك رومأ

 ةيلهاجلا نونفلا اهسرامن ىتلا ةقيضلا ةيعقاولا ىه تسيل ةيمالسإلا ةيعقاولا نأ اهوأ
 « ىناسنإلا» ريسفتلا نم دمتست امناو . ناسنإلل ىناويحلا ريسفتلا نم دمتست ىلا ةثيدحلا

 ةخفنو نيطلا ةضبق لمشي .رشلاو ريخلا لمشيو . ةعفرلاو طوبا لمشي ريسفت وهو . ناسنإلل
 . تقولا تاذ ىف اعم .. حورلا

 ! زيكرلا ةطقن وه : ىلاثلاو

 |ك نيجرتم دوسألاو ضيبألا لمشت ةيرشبلا ةايحلل ىمالسإلا نفلا اهمسري ىلا ةروصلاف

 ! زيكرتلا نوكي اييأ ىلع نكلو .. من .. ةايلا عقاو ف امه
 تاريسفتلا نم هريغو < ىناويحلا ريسفتلا ىلع زكرت ىلا ةثيدحلا ةيلهاجلا نونفلا امأف

 ! ةايلا وه هنأك دوسألا بناحلا ىلع زكرت ىهف « ةيلهاحلا

 )١( ءاسنلا ةروس ]۲۸[ .

 ) )۲ىذمرتلا هاور .

 ) )۴ىمالسإلا نفلا جينم» باتك رظنأ . .
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 ! سانلا فرع ىف وه اك قيضلا « قالخألا» بناحجلا « دوسألاب دصقن انسلو

 .. ىمالسإلا جبنا ةیواز نم اهانيب اک رومألا ذحأت امنا

 نأ میطتسی الو ٠ اع ىلعتسي ال ةرهاقلا ةرورضلل _ -اًعضاخ ناسنالا مری نيحف

 ! ناسنالا نم ا بناحلا وه كلدذف « ىلعتسي

 ررحتم ريغ « ةيحعراتلاو ةيعاةجالاو ةيداصتقالا تايمتحلل _ ابا اعضاح مسرپ نیحو

 ٤ اههاجنا حيحصت وأ » اهفقو وأ ¢ sS ¢ ماج هل ةیباجبإ الو ۰ 8

 ةماود ف رودي « ةقيقح الو « ةياغ الو ‹ ىنعم اه كردي ال ةايحلا ىف اًهئات م ند

 نم دوسألا بناج لا وه كلذف .. رونلا رصبي الو هريمض رقتسي الو « ىدت الو - ادبأ - هيتلا

 ا

 نأ كلمي الو هتلفت ال هقاننم ةكسمملا ةظيلغلا ةفراحلا ةوهشلا ةظعلل ىف مری نیح كلذكو

 ! ناسنإلا نم دوسألا بناحلا وه كلذف .. ام قيفي

 ةبسنلاب .. ناسنإللا ةبسنلاب _ هنكلو ! ةايحلا عقاو ىف . . من .. دوجوم بناجلا اذهو

 وه سيل كلذكو < متادلا عقاولا وه سيل - هفادهأ ةقيقحو هتاقاط ةققحو هنایک ةقيقح

 هارن ر كلذ < - یمالسإلا ت لغ ف و ف - نحف ۴ نمو

 ! ناسنالا ن نم دوسألا بناجلا اذه ىلع زکرت ال ٹی رأل

 همسرنو 1 ناسنإلا عقاو هنأ ىلع ال .. فارحنالا عقاو هنأ ىلع دوسألا عقاولا اذه ممر

 فعض ةظحل ىهفوأ.. هعافترا ىلإ دوعيو ناسنإلا اهدعب قيفي .. عض ةظيل هنأ لع

 م نإ ناسنإلا اذه ىلع - لقألا ىلع -فسألاب ىحوت امنإ .. ريدقتلاو باجعالاب ىحوت ال

 هب اوناک الإ لوسر نم مہتاب ام .. دابعلا ىلع ةرسح ای» : یلاعت هلوقک .. راکنتسالاب نکی

 ¢ نوئزسب

 )١( سي ةروس ]*۳[.
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 .. ةثيدحلا ةيلهاجلا نونفلا همسرت اك « ةلوطب» سيل ىرشبلا فعضلا نإ

 ! قيرطلا قرفم وه اذهو
 .. ام ءىرب كلذك ىمالسإلا نفلا جينف ىرخألا تافارعنالا امأ

 نفلاف مت نمو .. ناسنإلاو هللا نيب هیرکلا عارصلا كلذ ماسلا سح سح یف كانه سيلف

 ناسنإ سفن ىف معقاو هنأ ىلع دجو ناف . عارصلا كلذ لثم سكعي نإ ىمالسالا

 . فارحنا هنأ ىلع ىمالسالا نفلا هم ريف  فرحنم

 .. هللا ريغل هيلأت كانه سيلو

 بيجاعألا اع لتي ىرشبلا سلاو روصلا عئ اديب ةلفاحو ةبوبحو ةليمج ةعيبطلاف

 ةلحابلا ‹ ةسينكلا هلإ نم ةبراملا ةيكيتنامورلا تعنص اك ةعيبطلا هلؤي ال هنكلو .. تابجعملا
 ! « نيدلا لاجر» نع اديعب هتدابع ىف اہتاذ ققح یو هلا نع

 ! من . ماخض تاقاط وذ وهو .. نوکی نأ هل ىغبني امو .. اهلا سيل كلذك ناسنإلاو

 ملو رفك نإف . هتل ركشلا وه اهيلع هدرو . هللا نم هل ةبوهومو <« هللا عنص نم اهلك انكلو
 . فارحنا هنأ ىلع .. ىمالساإلا نفلا همسريو .. دجوي دق فرحنم عقاو اذهف .. رکشي

 اك ناسنإلا لذت نأ الو .. نوكت نأ اه ىغبني امو ! ةملآ تسيل كلذك تايمتحلاو

 .. خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلاو ةيعاتجالا بهاذملاب تمرتلا ىلا نونفلاو بادآلا اهروصت

 ..ريبعتلل ادج اًعساو ًالاع ىمالسإلا نفلا دي كلذ لالحو

 .. ةايحلا رومأ ن دحاو رمأ توفي ال
 نوكلاو < هللا : هباسح ىف ذخأب ىذلا نفلا . قالطإلا ىلع نفلل لاحم عسوأ وه لب

 . طابترا نم اًعيمج ابني موقي امو .. ناسنإلاو « ةايحلاو

 ىوتسملا ىلع ذوخأم . عفرتم . فيظن . نزاوتم .. هلل جہنم یف ئش لکک ۔ ہنکلو

 فارحنا تقولا تاذ ىف لفغت ال ىلا ةيعقاولا عم .. هللا ةفيلخل ىغبني ىذلا ىوتسملا .. ىلعألا

 نم هجرجي ال ىذلا ىرطفلا هفعض كلذك لفغت الو ! ةايحلا ىف ةدشارلا هتفالخ نع ناسنإللا

 . ناسنالا ةرئاد
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 . عاةجالاو . داصتقالاو . ةسايسلا ىف : ناسنإلا ةايح لك هللا جنم لمشي اذكهو

 ! يش لك فو .. نفلاو . نيسحلا تاقالعو . قالحألاو

 . هللا جهنم نع اًجراخ ضرألا ىلع طاشن نم ناسنإلا هب موقي ام دحاو ئش سیل

 . فارحنالاو روصقلاو صقنلا نم ئرب ىذلا ديحولا جينملا وه -رمأ لك شف - هللا جنمو

 ٠ نيقباسلا نيلصفلا ىف اهانبحص ىلا تافارعنالا كلت لكف .. ةيلهاج هلك هادع امو
 .. باذعلاو ةوقشلاو داسفلاو رشلا نم رشبلا ةايح ىف تعنص مك انيأرو

 . ةايحلا ىف هجم اوذفنیو « هب اونمژیو « هللا ىلإ اوعجري ىح سانلا ةایح لدتعت نلو

 نكلو .. ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل ‹ اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو

 . ۲ نوبسکی اوناک اب مهانذخأف اوبذک

 : نيقيرطلا نيذه دحأ الإ سانلا مامأ سيلو

 .. ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مييلع هللا حتفيف « اوقتيو اونمؤي نأ امإ

 .. نوہسکی اوناک اب هللا مهذحأیف اوبذکیوأ

 .. كلذ عمو

 نإف ‹ ةقباسلا ةثالثلا لوصفلا ىف اهانيب اك عقاولا ةقيقح ىف - ةيضقلا هذه حوضو عم
 ةظحل امتياهاج نم قيفت داكت ال .. ةنونحملا ةماودلا ىف ةرئادلا « مالظلا ىف ةقراغلا ةيلهاجلا

 مكو .. رامدلاو داسفلا نم امباصأ مك ردقتل .. ةيعاو ةكردم ةداج 'ةعجارم رمألا عجارتل
 .. لاعف عيرس يساح جالع ىلإ جاتحت تحبصأ

 ! كلذ نم ًأوسأ رمألا نإ لب

 .. بسحف سانلا عقاو نع اديب سيل - هللا جبنم - مالسإلا نإ

 ! مالسإلا نوهركي .. ةيلهاجلا هذه ىف .. سانلا نإ لب

 )١( فارعألا ةروس ]۹٦[ .
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 !؟ مالسإلا نوهرکی اذا

 .. فارعغالاو جوعلا نم ئرب ىذلا لماكتلا جملا اذه

 .. ةلكشم لك ىف قحلاب مكحيو < ةلأسم لك نع حيحصلا باوجلا ىطعي ىذلا جيلا

 نيب عزوتت دوعت الف <« اهفادهأو انهجو دحويو اهلك سفنلا تاتش عمجي ىذلا جبنا
 . كاذو طاشنلا نم بناجلا اذه نيبوأ .. كلتو ةهجولا هذه

 .. بارطضاو ةريحو ‹ باذعو ةوقش نم هيف مه ام سانلل هريغ ذقنم ال ىذلا جبنملا

 ؟ هنع اًدعابت اوداز هيلا اوعد اكو .. هوفاجتيو سانلا ههركي نأ بجعلا نم سيلا

 ! ..رمألا اذه اًبيجع سيل .. الك

 ! دح ىصقأ ىلإ « ىعيبط» رمأ _ بجع نم هيف ام لك ىلع -هنإ وأ
 وه هنأل اًربخأو ًالوأ ههركتو ! مالسإلا هركت - خيراتلا رادم ىلع اهلك تايلهاجلاف

 !! مالسإلا

 مكحبل هللا هلن ىذلا جنملل اههرك نوكي < هللا نع اهدعبو ةيلهاج لا وتع ردق ىلعو
 .. ةايخلا

 نأ نذا « ىعيبطلا»-نف ٠ ضرألا خيرات ىف ةيلهاج يعأ ةيلهاحلا هذه تناك ذاو
 E نم ص " یع ۰ ۰ £

 ! مالسإلل امرك خبراتلا تايلهاج دشأ نوكت

 .ريخلاو قتحلا نم هيف ام فرعت ال -اهسفن ةليخد ىف -اهنأل مالسإلا هركت ال ةيلهاجلاو
 نم موقأو بوصأ هيف شيعت ىذلا اهلطاب نأ اقح دقتعت _اهسفن نيبو اہنیب -اہنالوا
 ! مالسإإلا
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 نم جوعا ام موق ىذلا وه هنأبو « ريخلاو قحلا نم هيف اب ةلاع یهو ههرکت یهف ! الک

 رومالا ققبت نأ دوتو ! هيوقت ديرت ال جوعلا اذه ىلع ةصيرح اهنأل ههركت امنإو ! ةايحلا نوش
 ! ےقتست الو اھجاجوعا ىلع

 ! مالسإلا وهو .. ةيلهاجلا ىه األ ههركت
 . ( ., یدھا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانیدهف دوغ امأو»

 .. خيراتلا لك ىف ةيلهاجلا فقوم وه وهو .. لاثمألا عيمج صخلب لثم كلذ

 فاح ىنإ « هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاقف هموق ىلإ اًحون اناسرُا دقل»

 « ! .. نيبم لالض ىف كارنل انإ هموق نم اللا لاق . مظع موي باذع مکیلع

 لاق ؟ نوقت الأ . هريغ هلإ نم مکلام هللا اودبعا موق ای : لاق اًدوه مهاخأ داع ىلإود»

 «! ... ةهافس ىف كارل انإ : هموق نم اورفك نيذلا الما

 نيذلا لاق ... هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موقاي : لاق اًحلاص مهاخأ دوم ىلإو»

 ( ! ... نورفاک هب منمآ یذلاب ا : اوربکتسا

 نوتأتل مكنإ ؟ نيملاعلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اًطولو »
 : اولاق نأ الإ هموق باوج ناکامو . نوفرسم موق ما لب ؟ ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا

 !! « .. نورهطتي سانإ مهنإ مكتيرق نم مهوجرحخأ

 اللا لاق .. هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق اًبيعش مهاحأ نيدم ىلإو

 ندوعتل وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو بيعش اي كنجرخنل : هموق نم اوربكتسا نيذلا
 . ۲, انتلم یف

 هللا نيد عم ةروركملا ةدحاولا ةيلهاج لا ةصق .. خيراتلا ف ةروركم ةدحاو ةصق اهنإ
 1 مالسإالا .. دحاولا

 . ( .. ىدهمأ ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانیدهف »

¥ # %#* 

 . [۸۸ - ۵۹] فارعألا ةروس (۲)
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 وه كلذف .. مالسإلا نم ةيهاركلا فقوم ةثيدحلا ةيلهاملا ضقت نأ بجعال ! الك

 اهوعدي نم هركتو . هقيطت الو مالسإلا هركت .. خيراتلا لالخ ةيلهاج لكل رركملا فقوملا
 ىف نوشيعي هيلإ ةاعدلا كرت ىلع ىح ربصت الو . هيلع ءاضقلا وأ « هجارحخا» لواحتو . هيلا

 ! « داقتعالا ةيرح»و ! « ىأرلا ةيرحم » المع . نیعداوم مالس

 مكتءاج دق ‹ هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اب : لاق اًبيعش مهاخأ نیدم یلإو»
 ىف اودسفت الو « مهءايشأ سانلا اوسخبت الو « نازيلاو ليكلا اوفوأف « مكبر نم ةنيب

 نودعوت طارص لکب اودعقت الو . نینمؤم منک نإ مکل رخ مکلذ . اهحالصإ دعب ضرألا

 اورظناو < مككف البلف مک ذإ اورکذاو « اًجوع اېنوغبتو هب نمآ نم هللا لیس نع نودصتو
 اونمژي م ةفئاطو هب تلسرأ یذلاب اونمآ مكنم ةفئاط ناك نإو . نيدسفملا ةبقاع ناك فيك

 هموق نم اوربکتسا نیذلا اللا لاق . نیمکاحلا ريخ وهو اننیب هللا مکحم یتح اوربصاف
 . "! « .. الم ىف ندوعتل وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو ببعش اي كنجرخنل

 ىح اوربصاف» : مه نولوقي نيذلا نيعداوملا نيملاسملا ىلع ىتح ! نورميال ! الك

 ! « نیمک اللا ريخ وهو اننیب هللا محب

 ! بابسألا هعم لمح اغنإو .. لالا ةعيبطب اًطابتعا فقوملا اذه ءىجب الو

 ىلعو < رمألا أدبم ىف ايس اارحلا نوكب + هتديقعو هللا جىنم نع فارعنالا ادبي نيح

 ی محملا وه هللا نيدو « ةبلاغلا ةوقلا مه ذئموي نينمؤملا نأل ! نينمؤملا نم راوتو لجح

 .رومألا

 نع فعضلاو ٠ فيلاكتلا لاتحا نع فعضلا هؤشنم ! « ةبنلا نسح-» اًفارعنا نوكي دقو

 .. طارصلا ىلع ةماقتسالا

 اومديل ةصرفلا نورظتني نيذلا « نيقفانلاو نيلوخدملا نم ةينلا ئيس اًقارحنا نوكيوأ
 .. بوهرملا بلاغلا ناطلسلا اه مادام امنوقفاني اعإو .. قحلا نامبإلا اب اونمؤي م ىلا ةديقعلا

 .روفسلا ىلع رج ال .. روغلا بيرقو ريسي - دعب _ فارحا كاذو اذه ىف هنكلو

 نع اًدعب اهديزي ام سوفنلا ىلع نيريو « فارحالا طح دادزيو « ةقشلا دعبت مت

 .. رونلا رصبت الف .. هاقلتت ىلا سفنلا ةفافشو جملا ةيفافش ىلع شبغلا سمطيو <« ةديقعلا

 )١( فارعألا ةروس ۸٩7 - ۸۸[ .
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 ! توغاطلا بهأتيو .. ضرألا ىف داسفلا ادبي ذئدنعو

 .. داسفلا ىلع ةوارض سوفنلا دادزتو « اًعاستا ةقشلا دادزت م

 هذه ف مّکح هللا ج جىنم دعي مل ثيح .. سانلا رومأ ىف لعفلاب توغاطلا مكحو

 ..رومألا

 ةرباكملا فقوم هنم فقت لب .. ىدها ىلإ اهوعدي نل بيجتست ةيلهاحللا دوعت ال ذئدنعو

 الع حلأ اكو .. هيلع ءاضقلاوأ هجارخإ ىلإ ىعستو برلا فنعأ هبراعت لب .. دانعلاو

 ..دانعلا ىف تحلو بريلا ىف تلغوأ ةوعدلاب

 نوكي الو .. ةديقعلا نع سانلا دعيي ىذلا وه « ةينلا نسح» نوكي ال روطلا اذه ىف

 ! دانعلا عفاد وه جملا ةقيقحب لهجلا كلذك

 امناوهشو ٠ اهحلاصمو اهنايك ىلع ةيلهاجلا ةيشح وه ىقتيقحلا ببسلا نوكي امنا

 قحلا نع تفرحا ام رادقم -اهسفن ةليخد ىف - سحت ىهف ! ديدحلا رونلا نم « اهتافارحاو

 نيح ةحيحصلا ةديقعلا اهمرحت ام رادقم سحتو . تاوهشلل تملستساو ىوهاب ثككحو

 ! رونلا ةبيغ ىف اًسالتخا امتسلتخا ‹ تاوهشو عفانمو حلاصم نم « ضرألا ىف مكت

 ف ىوتسي .. دانعلاو لاتقلا فقوم هنم فقتو « مالسإلا ةيلهاجلا هركت كلذ لجأ نمو

 تاوهشو عفانمو حلاصم ةيلهاحلا ف ٍلكلف . نوفعضتسم م نيذلاو اورکتسا نيذلا كلذ

 ةدسافلا حلاصملا ىهتنتف . . قحاب مکحب نیح هللا جېنم هنم اهمرحب نأ هرکیو ٤ الع صرح

 ! تاوهشلا قيرط یف حلا قبو ةفرحنملا عفانملاو

 .. مالسإلا نم ةثيدحللأ ةيلهاحلا فقوم مهفن نأ حیطتسن کالذ لجأ نمو

 ىلا دالبلاو ٠ برغلاو قرشلا كلذ ىف ىوتسي .. برحلاو دانعلاو ةهاركلا فقوم هنإ

 ! « مالسإلا دالب» انآ اهسفنل معرت

 ! « موهفم» اهفقومف _ اکیرمآ ف اهدادتماو ‹ ارغو اهقرش -ابروأ امأف

 ةرطيس نمو < هللا ىف ةديقعلا نم رفنتو < هلك نيدلا هركت -ءدب ىذ ئداب - اپنا
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 نم هل دصرتو ‹ ةصاخ ةفصب مالسإلا هركت كلذ قوف امنكلو .. ةايحلا عقاو ىلع ةديقعلا

 ! لابلا ىلع رطخحب الام برحلا لئاسو

 .. باتكلا لوصف ىف امبابسأ نم افرط انصصق دقف هلك نيدلل اینیهارک امف
 ةيروطاربمإلا ىلع اًضرف ةيحيسملا ةنايدلا تضرف نيطنطسق روطاربمإلا مايأ ىف

 .. روطاريمالا رمأب .. ةينامورلا

 ًقيلأت ‹ ذئموي ةمناق تناك ىلا نم ةينثو رصانعب ةيوامسلا ةيحيسملا ةديقعلا تجزمو

 ريغ طلتخلا جيزملا اذه حبصأ الف ! “ نيدلا ىف لوحدلا ىلع ممه اًعيجشتو ٠ نيينثولا بولقل
 .. مهيلع تيفخ ىلا «رارسألا» ةفرعمب درفتلا اهسفنل ةسينكلا تعدا « سانلل موهفم

 ةطاسو تلعجو . . ماع لودو ةشقانم لود رارسألا ەڵڭېم ملستلاب للاب ماا تقلعو

 ! هلا نيبو منیب لاصتالا ماما ةبرورض ةسينكلا

 راكفألاو بولقلا ىلع امشب اتاطلس - قيرطلا اذه نع -اهسفنل ةسينكلا تضرف مت
 . رغاشملاو

 .. عون لك نم تاواتإلا مہیلع تضرفو

 .. ةرطفلا مداصت ةينابهر ىلإ مهنعد م

 - هللا ىلإ صولخلاو ةدابعلاو رهطتلا ناكم  اهتاذ ةريدألا نأ ةرتف دعب سانلا عماست مث
 ! راهطألا نوسدقملا « نيدلا لاجر» اكتري .. تامرحلا عشبأ ايف بكترت

 .. ناسنإلا ريمض همرتحب ال اتبع هلك رمألا لعجتل نارفغلا كوكص ةلزهم تءاج من

 مساب ميبذعتو ءاملعلا فرغ تماقو < معلا هجو ىف ةسينكلا تفقو نيح ةماطلا تناك م

 ! ءامسلا ةملك

 .. ةايحلاو نيدلاو « معلاو نيدلا نيب ابروأ ىف قاقشلا روذب ترذب ةظحللا كلت نم

 .. مايألا رم ىلع ام خلسنت تذحأو « ةسينكلا ةنايد ابرو تهرکو

 فراعملاو ةيمالسإلا ةراضحلا نم ابروأ هتسبقام ءوض ىلع -ةضلا تدلو الف

 ! نيدلا عم ءادع ىلع تماق لب .. نيدلا نم ةدعبم ىلع تماق - ةيمالسإللا

 . باتكلا اذه نم ۲۸ ص ىكيرمألا ربيرد ةداهش مجار )إ7
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 مم اهعارص ىف اهرذع ام نكلو .. « ةسينكلا» عم اهعارص ی اهرذع ابوروأل ناک دقو

 ؟ ١ نيدلا»

 تقولا ىف تناك مم .. ايدو ةسينكلا تهرك اہنأ لعفلاب ثدح ىذلاف لاح ىأ ىلع

 تالظلا نم جرحت فيك اهملعو ةفرعملا اهملعو ةراضحلا اهملع ىذلا مالسإلاب اًرفك دشأ هتاذ

 ! رولا ىلإ

 ةيبيلصلا حورلا كلت تناك مالسإلا عم اهتميرجف .. ةسينكلا عم «اهرذع» اه ناك اذإف

 اراضح مايق مغرو « ريخ نم مالسإلا هيوحب ام لكب اهتفرعم مغر - اهتلعج ىلا ةميركلا

 ! قافآلا ىف هتروص هوشتو « هدراطتو هبراحت -ريخلا اذه ىلع ةيلعفلا

 ف ‹ ةديدج ةوعد لکل داصرملاب ففت - یصحت ال روهد ذنم - ةيدوہلا تناك دقو

 .. هاذه مبتت ملو ‹ هللا عم اهقاثيم ىلع ىه ظفاحت مل ىذلا تقولا

 ةحناس ةصرف اهنأ اتنطفب تكردأ ةسينكلا عم ءادع ىلع ةيبروألا « ةضهنلا» تماق الف

 . عيطتست ام ردقب ةوما ميسوت ىلع تلمعف .. باذعلا ءوس اپتماس ىلا ةيحيسملا ميطحتل

 .. اهعاستا ىلع ةكرعملا ةيملاعلا ةيدولا تلحد < هتايرظنب ةسينكلا مداصي نوراد ءاج الف

 . " نيدلا مهافم نم قب ام مطحت ماك ردو ديورفو سكرام : رابكلا ةثالثلا امئالعب تلحد

 عشبلا ىتلخللا داسفلا نم ناولأ ةعاشإب ‹ ةديقعك ةيحيسملا ملتبت ىتلا ةوملا قمعت تماق مث

 ىف عيشيو دارفألاو مألا كسام مطحب « خيراتلا لك ىف - هعاستا ىف -هل ليثم ال ىذلا

 قرشلا ىف ماعلا « ةسايس» ةيملاعلا ةيدوميلا بكرت ىذلا تقولا ىف « لالعنالا انايئب

 !! ىسكرالا بهذملا ىلعو ةيملاعلا ةيلامأرلا ىلع دحاو تقو ىف رطيستف « برغلاو

 ! مالسإلا ىلإ اهتوارضو اهفنع لكب ةكرتشملا ةينويهصلا ةيبيلصلا ةوادعلا تهجتا .. مث

 ماعلا رمعتست - اهرزاؤتو امف خفنتو ةينويهصلا لاومأ اميذغت - ةيبيلصلا ابروأ تماقف

 هبوشتبو 4 ةرات ريشيتلاب ¢ هروذج س مالسإلا عالتقا لواحتو . اهذوفنل هعضحو یمالسإلا

 نم ليج ةيبرتب اريخأو « ةرات قالحألا داسفإو « ةرات نيملسملا سوفن ىف مالسإالا ةروص

 )١( باتكلا اذه نم ۲۸ ص تلوفیرب ةداهش عجار .
  (۳لصف رظنأ ١ ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا » باتك ىف « ةثالثلا دولا ٠ .
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 ىلع ءاضقلاب اهم ًالدب اوموقيل دالبلا ىف رومألا ديلاقم هملست مالسإلا نم نيرفانلا ديبعلا
 إ © مالسإلا

 ‹ ىمالسإلا ماعلا ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلا برملا رهاظم ىف ليصفتلا لاج انه سيلو
 لاحجلا اذه ىف نكي دقو ٠ ايف مدختسي ىذلا ثيبلا ديكلاو « امف لذبت ىلا دوهجلاو

 خبراتلا ىف مالسإلا » هباتك ىف « ثيم لوتناك درفلو» رصاعملا قرشتسملا هب رقأ ام ىلإ ةراشإلا
 هجوپ برغلا نا نم ۱۱۳و ۱۰٤ ةحفص نیب ايف « slam in Modern History رصاعملا

 قلخ هنأو ٠ مالسإلا برمل ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيركفلاو ةيملعلاو ةيبرحلا هتحلسأ لك
 .. موسرملا ططحلا جمانربلا اذه نم ءزجك ىمالسإلا ماعلا بلق ىف ليثارسإ

 ! مالسإلا وحن ابروأ اهسرامت ىلا ةوادعلا هذه تابثإ وه انه انينعي ىذلا اغنإو
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 ىف لاحملا نع « ! ئشلا ضعب» فلتخي وهف « ! ىمالسإلا ملاعلا» ىمسي امف لاخلا امأ

 لكو ضرألا ف ناكم لك ف ةيلهاخلاب ةيلهاحخلا ىنتلت اك هب ىنتلي ةياهنلا ف هنكلو .. ابروأ
 ‹ كلت نع ةيلهاجلا هذه زين ىلا تاسلا البلف - تفلتخا نإو « خيراتلا راوطأ نم روط
 . كلت فورظ نع هذه فورظ زيو

 ةيلهاج ىف أدب موي هتبرغك سانلا ىلع بيرغ « ! ىمالسإلا ملاعلا» اذه ىف مالسإلا

 ! نيريثك نم هوركم - كلذ قوف وهو .. ةيبرعلا ةريزجلا

 نوهركي اذا نيبنل .. سانلا نم ةفلتح تاثف عم ريسنس ٠ لصفلا اذه ىف ةوطحخ ةوطخو

 ! مالسإلا

 مأ مالسإلا ىلع ةحعرص هبرح نلعأ ءاوس - ۲ ىمالسإلا» ماعلا لحخاد ىف ةيغاط ىأ نإ

 نأ نكمي ال ةيغاط ىأ نإ ودع هل هسفن ةليخد ىف وهو هتياعرو مالسإلا ىلع بدحلاب رهاظت

 )١( «ةيلع لماوع» : لصف «نوملسم نحن له١ باتك رظنأ .
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 ديرب وه ايب ٠ هلل سانلا ءالو لعج مالسإلا نأ : طيب دحاو ببسل “ مالسإلا قيطي

 . هللا نود نم هصخشل ءالولا

 ! نينمؤملا عمو ةديقعلا عم خيراتلا ىف ةيغاط لك ةيضق - ةطاسب ىن - كلتو

 رمأب نوموقيال « ! یمالسالا ماعلا ىف ةاغطلا كئثلوأ لاثمأ نأ نع ًالضف كلذو

 ءاضقلا ةمهب - هنع ةلاكولاب - اوموقيل ىنويهصلا ىيلصلا راعتسالا مهميقب امنإ ‹ مهسفنأ
 ! نينمؤملا ريمدتو مالسإلا ىلع
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 ! مالسوال مېتوادع ف یتش تاثف مهف « سانلا» اما

 ءاضقلل ةينويهصلا ةيبياصلا هتعضو ىذلا ثيبلا ديكلا ةصالخ مهف « ! نوفقتلا » امأف

 . مالسإلا ىلع
 تحت اهماقأ ىلا « ةموكحلا» سرادم ىف راعتسالا مهابر نيذلا مه « ! نوفقثلا» ءالؤهف

 نع ايش نوفرعي ال نيملسملا نم لايجأ جيرخت ىلإ ىدؤت ٠ ةنيعم ةسايس ذفنتل هرصبو هعم
 . نيدلا اذه لوح مهسوفن ىف موحت تاش انم الدب نوفرعيو <« مالسإلا ةقيقح

 رضحتلل ةديحولا ةليسولا نأو .. ةيعجرو رجحتو طاطحناو رحأت نيدلا نأ تنقل لايجأ

 ءاغلإو « ةماعلا ةايحلا لاحم نع هداعبإو .. نيدلا كلذ نم خالسنالا ىه مدقتلاو ءاقترالاو

 ىتحوأ .. ةيعاجالاوأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا : ةاحلا مهافم نم موهفم ىأ ىلع هترطيس
 ىف ةيلويهصلاو ةيبياصلا يهافم نم ىأ .. ابروأ نم اهلك مهافلا هذه دادمتساو ! ةيقالحألا
 ! فاطملا ةياهن

 هبقعت ىذلا  قالطنالا ىلا ليبسلا نأو . قالطنالا نع قوعم نيدلا نأ تنقل لايجأ

 ! نيدلا اذه ىلع ءاضقلا وه «  نكقلا»و « يلعلا»و ةراضحلا »و « ةوقلا»

 ةيبرغلا ةيلهاجلا معيباني نم «نولني» « ! نوفقلملا» كئلوأ حار ةريرغ ةهالب قو
 نيبو - ةرورض وه ىذلا _ تحبلا ملا نيب .. رضي امو حفني ام نيب نوقرفي ال < ةمومسلا

 ىلاو ٠ هللا جىنم نع ةفرحنملا ةيقالحالاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركفلا مهاغملا

 ! رامدلا ىلا - ديور اًديور - اب یدؤیو اہناینہ یف رخنی سوس - ةیلصألا اھدالب یف ۔ یھ

 لكب هنوبراحيو مالسإلا نوهركي « ! نوفقثملا» كئلوأ حار كلذك ةريرغ ةهالب ىو
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 «نويئاييسلا» و « نويعاذالا» و «نوصاصقلا» و « نونانفلا»و « باتكلا » امأو

 ! مالسإلا نوهركي كش الو مهف . خلا .. « نوينويزفيلتلا »و

 قالخألا داسفإ ةراجت .. اهقيرط نع نوحمريو اهب نوموقي ىلا « ةراجتلا» نأل هنوهركي
 ىلع مهضعب وزتپ ۰ طباض الب تانبلاو دالوألا قالطإو « عمتحجلا ىف ةشحافلا ةعاشإو

 كلذ مه عدي نل ئىج موي مالسإلا ناو . ةمرح اما اديج نوفرعي ةمرحع ةراجت ىه .. ضعب

 ةراجتك ةمرحخم ةراجت اهنإ . نورثاكتيو ةرذقلا هخاسوأ ىف نوشيعي ىذلا رذقلا عقنتسما

 نأ نوملعيو . مهسفنأ ةليخد ىف اًديج كلذ نوملعب مهو . ءاوسب ءاوس تاردحاو ضارعالا

 نأو ..ريثولا شيلا ريفولا حبرلاو « رثاكتلاو دوجولا ممه حيتت ىلا ىه اهدحو ةيلهاحلا
 رثاکتلاو دوجولا مه حیتب نل الع هءانبأ لرب ىلا ةعفرتملا هقالحأو هرهطتو هتفاظنب مالسالا

 ! مالسإلا نوهركي كلذلو .. حبرلاو

 ىف اوفرجناو . اوديسضيو اودنسيل هيعارصم ىلع بابلا مل حت نيذلا تانبلاو دالوألا امأو
 ةظحل وأ ةرجاف ةصقر وأ ةرعاد ةصق وأ ةعئام ةينغأ منايح تراصو « ققلخلا لالعنالا رايت

 ! مالسإلا نوهركي كش الو ءالؤهف .. ةينالعوأ ةيفخ امنوسرامي ةروعسم سنج

 .. ضعبلا مصعب ضارعأ .. امنوكبتني ىلا ضارعألا هذه نوسلتحب مهنأل هنوهركي
 هتفاظنب هلل نيد نأو . هللا نيد نم ةبيغ ىف . . امنوسرام ىلا تاوهشلا هذه نوسلتحمو

 نودیرب ! امنودیرپ مهو . ايف نوشيعي ىلا ةسندلا ةراذقلا هذه مه حبتی نل  هرهطتو هعفرتو

 دق ما ی تلعف فیک مهمہ الو ! مودت نأ نودويو <« الع نوصرحمو ةسندلا ةراذقلا هذه

 ةيريمدتلا ىوقلا نأل مهمي ال .. داسفلا اهده دق مهمامأ ةلثام مأو « مهلبق نم تلح

 مېمعا دق ةينويهصلاو ةيلاعلا ةيبيلصلا باسل هل ططختو ههجوتو مهداسف ربدت ىلا ةيملاعلا

 مہلإ بلطيو رجافلا مهعاتم نم مهظقوي نم نوهركي ثيحبو « نوقيفب ال ثيم تاوهشلاب
 .. عافترالا

 ! مالسإلا نوهرکب كلذلو
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 ! مالسإلا هركت ةصاخ ةفصب « ! ةررحتملا» ةأرملاو

 ىيلصلا راعتسالا اه دنج ىتلا اياضقلا رطخأ نم ةملسملا ةأرملا « ! ريرحت» ةيضقو

 ! نامزلا نم لماك نرق لالخ هدوهج ینویھصلا

 La Conquête du Monde Musu ‘= یمالسإلا ماعلا ىلع ةراغلا » باتک ف ءاج

manاسنرف ف ردصت ىلا ) یمالسإلا ماعلا ةا » نم صاح ددع نع ةرابع وهو )0,  

 ةمجرتلا نم ۸٤ص ىف ؛ ماع نيسمحخ لبق ردص ىمالسإلا ماعلا ىف ريشبتلا لاعأ دصرل

 تايتفلاو نابشلا نم ليلق ريصنت ىه ( نيرشبملا) ءالؤه ىعاسل ىلوألا ةجيتتلاو» : ةيبرعلا

 . «ةيحيسملا راكفألا جيردتلاب اوسيتقي نأ نيملسملا تاقبط لك ديوعت ةيناثلاو
 : ۷(٤ ةحفص ىف كلذ لبق ءاجو

 نم ذإ « ةفيعض نيملسملل مهريشبت ةجيتن اوأر اذإ اوطنقي ال نأ نيرشبملل ىغبنيو»
 ! « ءاسنلا ريرحتو نييبروألا مولع ىلإ ديدشلا ليما ممبولق ىف امن دق نيملسملا نأ ققحا

 ىهو» ةرهاقلا رمو ونكل رمنؤم تارارقو لاعأ نع ريرقت ءاج ۸٩ ‹ ۸۸ تفحص یو
 هحانرب ف عضو هنآ ۱۹۱۱ ةنس دقع یذلا یریشبتلا نکل رمتؤم نع ءاجف « ةيريشبت تارمتؤم
 : روما هلع

 .) ةرضاحلا ةلالا سرد : اطوأ

 ! « ىئاسنلا ملعتلاو نيرشبملا ملعت قاطن عیسوتل ممها ضاهنتسا : اناث»

 ىرحخألا ىه تعضو دقف [ ۱۹۰٩ ةنس دقع ىذلا] ةرهاقلا رمتؤم لاعأ ةلصاوم ةن امأ
 : ام داوم ةدع ىلع ىوتح اًجمانرب

 ! «تالسملا ءاسلا نيب ىسضنلاو ىعاتجالا ءاقترالا : ةعباسلا ةداملا»

 ! نيرشبملا تارمتؤم ىف « ةملسملا ةأرملا ريرحت» أدب اذكهو

 ! ةملسملا ةأرملا ريرحتل نولمعيو نوعدي نيذلا مه نويبيلصلا نورشبملا ! هللاو ىأ

 !؟ اذا : لأستو

 ! باوحملا كيلاف

 .ه ٠٠٠١ ةنس ةرهاقلا . بيطخلا نيدلا بعو ايلا دعاسم نيديسلا ةمجرت )١(
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 ىلرعلا ماعلا » هباتک یف رصاعم یکیرمآ یدوہی وھو 8۲8٤۲ M0۲۲٥ : رجربورم لوقی

 ىبرعلا ماعلا نع تردص ىلا بتكلا قدأ نم وهو « The Arab World Today :; مويلا

 : “اهرطحأو ةريحألا ةرتفلا ىف

 عمتجلا دارفأ ردقأو ٠ نيدلا ملاعت نع عمتجلا دارفأ دعبأ ىه ةملعتلا ةملسلا ةأرلا نإ»

 !! « نيدلا نع اًديعب هلك عمتحلا رج ىلع

 نع « ىئاسنلا ملعتلا قاطن عيسوتل ممملا ضاهنتسا» ردصي نأ ايعيبط اًرمأ ناك دقف نذإو
 وه ىدوهلا بتاكلا هكرابب ىذلا ئالا فدهلا مادام ! نيرشبملا تارمتؤمو نيرشبملا

 ! «نيدلا نع اديعب هلک عمتحما رج ١

 ةأرلا تيقب اذإ هترمن رمثيل نكي مل ةديقعلا هذه ىلإ هجوما ل نم ردق ىأ نإ

 ی رذبت ةلهاج تناک ولو « ةملسملا » مألاو . لفطلل وألا ةأشنلا ۶ یشنت ىلا یھ مألاف

 اود اھم ¢ ءالؤهو . لافطألا ةايح نم لوألا تاونسلا ف االت ةديقعلا روذب اہئانبأ

 لظتسف ٠ مهداسفإ ىلع داسفلل نوططخلا وأ < ممتحلا لمع اهمو « ةيجراخلا داسفلا لماوعب

 ىلإ -ةرتف دعب - مهديعتو < لماكلا داسفلا نع مهدرت ىلوألا ةيئاقلتلا ةرذبلا هذه

 ! باوصلا

 لكب - ةديقعلا هذه مده ف هلك ىنویهصلاو ىياصلا راعتسالا دهج نم ةدئاف الف نذإو

 ..دعب دسفت مل مألا تمادام - لئاسولا

 .. مألا داسفإ نم دب ال

 . عاستالا ىلع ةديقعلا لتق ديرأ اذإ الق نم ةديقعلا جارخا نم دب ال

 ىلع ملعتلا . « ملعتلا» وه ليبسلاو .. مالسإلا فرعي ال ءاسلا نم ليج جارخإ نم دب ال

 نأل < دودغ قاطن ىلع نکلو « اهرامن تتآو لبق نم لجرلا عم ارج ىتلا رامتسالا ةقيرط

 . داسفلا ماما ارجاح اہئانبا سوفت یف عضت تناك _ اهلھج ىلع - ١ مألا»

 ةيرصملاو ةيكرتلا « ررحتلا» تاكرح ةرزاؤب - نويهصلاو ىيلصلا راعتسالا لمعو

 . ۱۹١٦۲ ةنس ةيان یف ردص (۱)
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 ضاهنتسا» ىلع - خلا .. ةيقيرفألاو ةيسون دنألاو « ناتسكابلا ءاشنإ لبق» ةيدنهاو ةيبرعلاو

 ىف ءاوس] راعتسالا فارشإب ةعوضوملا جمارلا ىلع « ىئاسلا ملعتلا قاطن عيسوتل ممه

 نع نهرعاشم دعبتال تالسم جيرختل [ ةيبنجألا ريشبتلا سرادموأ ةيموكحلا سرادملا

 ! اًهرك هنهركيو اًروفن نيدلا نم نرفني لب « بسحف مالسإلا

 نكي مل ةملسمو ملم لك ىلع ةضيرف ملعلا لعج ىذلا مالسإلا نأ نايبلا نع ىنغو

 نكي مل لاح لا ةعيبطب هنكلو . ض ضرألا ىف مكحما وه هنآول ؛ ةأرلا ملعت ليبس ىف فقيل

 ا هلا جنم نمو < هللا نم اهڑفتب انيلعت - - لجرلا الو - ةأرملا ملعتب حمسيل

 . ةملسم نوک ةملسملا ةأرملا ملعت نكي م ىنويهصلا ىيلصلا راعتسالا هب ماق ىذلاو

 ٠ ! مالسإلا نم ةررحتم .. « ! ةررحتم» نولوقي اك حبصتل اهميلعت نکلو

 ٤ ةيمالسإ سس ريغ ىلع ةأرلا ملعت ةوطحخ < ! ةكرابملا ةوطخلا هذه دعب دب ال ناك مت

  ةأرملا جورخت حمست « ! ىمالسإلا » ماعلا ىف ةيقالحأو ةيركفو ةيعاتجا عاضوأ ثادحإ نم

 ا .. «داسفإلا» ىف اهرود لكتل - ةيمالسإ ريغ سسأ ىلع تملعت ىلا

 ! ناك دقو .. داسفإلا عيطتستل ًالوأ ىه دسفت نأ دب ال

 ىلع “ تاعماجلاو سرادملا ف دسفيل - تانبلاو دالوألا - بابشلا نم ليج دعو
 « نييفحصلا»و « نينانفلارو « نيصاصقلارو « باثكلا» ءادح : مومسلملا ءادحلا

 عناصملا فو « تاركسعملاو تالحرلا ىف ةطلتخلا ةايحلاو « نيبعاذإلا»و « نييئاهيسلا»و

 .. تاذلاب ةأرملا داسفإ ىلع صاح زيكرت حم .. تاقرطلاو نيواودلاو رجاتملاو

 راعتسالل ةريحألا ةيغبلا وه ! « ىمالسإلا» ماعلا ىف - نآلا شيعي ىذلا - ليجلا اذهو

 ةديقعلا روذب نم قب ام ىلع ريحألا ءاضقلاب موقيس ىذلا وه هنأل « ىنويهصلاو ىيلصلا
 ىلع عمتحما دارفأ ردقأ امنإ : ىدوهلا بتاكلا امنع لاق ىتلا ةأرملا ةصاحح ةفصبو . ةيمالساإلا

 ! .. كلذ . ےن
۴ 

 تمادام « اهئانبا سوفن ىف ةديقعلا روذب رذيب دعب موقت نل « ةررحتملا» « ةملعتملا » ةارملاف

 هذه نم ةرفان تمادام لب ! باسح اهتايح ىف اه سیلو ةديقعلا هذہب نمؤت ال یه
 ! نيدلا اذمم ةهراك ٠ ةديقعلا
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 لالخ هدهج ىذلا بصانلا دهجلا نم ىنويهصلاو ىياصلا ماعلا حيرتسي ذئدنعو

 ةاعدلاو نيملسلا ةبراحل دوهجلا دصر ىلإ جات نل .. ادج اًريحأ .. اًريخأف .. نينرق
 ! نينمؤم ءانبأ لصألا نم هل دلت نل « اهريرحت»و اهميلعتب ماق ىتلا ةأرملا نأل .. نينمؤملاو

 نم دب ال ! موسرملا طيطختلا نم ةآرلا تلفت الئل ةلماكلا ةطيحلا نم دب الف كلذ عمو
 ! لیبس لک نم اهسفن ف مالسوال ةوادعلا ءاشنا

 ! « ةيصضق» مالسإلا م«! ةررحتملا » ةأرملل نوکت نا م سأب الف مت نمو

 ! « قوقحلا» ليل عارص ةيضق

 رهاظ ف هنم نوهأ وه ا وأ .. ىمالسإلا عرشلا ىلع حيرصلا ءاضقلاب الإ لحن ال ةيضق

 مهافم «ريوطت» وه كلذو .. مالسإلا ىلع ءاضقلا ىف لعفأو ةقيقحلا ف رطخأ وهو رمألا
 !!! نيدلا
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 هقيبطت بحت ال كلذ عمو « ةديقع مالسإلا هرکن ال سانلا نم ریهاج هلک كلذ ءاروو
 ! ةايحملا عقاو ىف

 -ريدقت رثكأ ىلع وأ .. بلقلا ىف ةرستسم ةديقع مالسإلا ديرت ىتلا ريهاجلا .هذه
 !! موزل هل سیل بلق بعتف كلذ ءارو ام امأ ! موصيو ناسنإلا اه ىلصي "ةديقع

 ! دويق ريغب ةحبحبلا نوديري مبنإ

 ىناغألابو « نويزفيلتلا تاصقربو -ةرجاف تناكولو - انيسلاب اولسي نأ نوديري
 ! ةيلست درحم انأ ىلع .. ةحضافلا

 اذهو مارح اذه : لثاق مه لوقي ال « ةيرحب» .. اوسسجتيو اوباتغيو اوبذكي نأ نودیریو
 ! لالح

 ! تاقرطلا ىف ةأرلا اهضرعت ىلا ةنتفلاب اوعتمتسي نأ مېنم لاجر دیریو

 سبلملا ىف نجربتي نأو ! لاجرلا كئلوأ ءارغإ ىلع ةردقلاب نعتمتسي نأ مم ءاسن دی ریو

 ! دويق الب ةنيزلاو

 ! « ةينلا ىنسح» اومادام هلك كلذ ىف نوثطخم مهنأب اوسع الأ ءالؤهو كثلوأ ديريو
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 اه ىلصي ةديقع _رثكألا ىلع وأ بلقلا ىف ةرستسم ةديقع مالسإلا نكيلف مت نمو

 مهمزاتو ٠ ىعقاولا سانلا كولس مكحن ةيقيقح ةايح حبصي نأ امآ ! موصيو ناسنإلا

 مكحلا»و ىعرشلا لك ااو ىعرشلا سبملا ى ٠ ةريبكلاو ةريغصلا ىف مالسإلا فیلاکتب

 ! موزل هل سيل - ! هللاو  اذهف ., « ! عرشلاب

 ةقيقحلا ىف مہنأ الإ _ ! نيفقثلاك اًدقاح امرك مالسإلا نوهركي ال اوناك نإو  كئلوأ

 ! مالسإلا ةقيقح نوهركي ةقيمعلا
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 .. مالسإلا نم ةفلتخحلا تاغفلا فقاوم كلت

 ! مالسإلا ةيهارك ىلع تاوهشلاو ءاوهألاو عفانلاو حلاصملا ىقتلت ةيانلا ىفو

 حلاصم لکلف ! نوفعضتسم مه نيذلاو اوربكتسا نيذلا ةيهاركلا هذه ىب ىوتسیو

 ىف ةيلهاجلا ىتتلتو ! نيدلا اذه اهنم همرحي نأ بحجم الو < الع صرح تاوهشو عفانمو
 ! ضرألا لك ىف ةعئاشلا ةيلهاجلاب « ! ىمالسإلا» ماعلا لحاد

 !؟ « نيملسملا» نم نذا يقبتي اذاف

 هنوبو نيدلا اذه ةقيقح نوفرعي ىمالسإلا ماعلا دادتما ىلع نورثانتم دارفأ ىتبتي

 تاباذع لكل قحلا جالعلاو .. قتحلا جىنملاو قتلا نيدلا هنأ نوفرعي .. هردق قح هنوردقيو

 .. ةيرشبلا

 ىف كاوشألا نوضوخيو .. عومدلاو ءامدلاو قرعلاب .. كوشلاب ءولم هقيرط نأ نوفرعيو
 .. ءازحلا هللا ريغ نم نوبلطي الو ضرألا ىف ءازج نوبقرتي ال .. هللا ليبس

 ةرابجلا برحلاف ! ليجلا اذه ىف ايش نوعيطتسي ال دق نيرثانتملا دارفألا ءالؤه نكلو
 ! مالسإلا هكحب عمت ةماقإ نع الضف ! دارفاك ىح مهلع ءاضقلا فدهتست مه ةدوصرملا
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 ! هللا نيد ىف نیمُکحلا مه اوسيل رشبلا نکلو

 اک مهو لوملسم مآ نومعزيو < مويلا نوشيعي نيذلا نيموعزلا ! « نيملسملا» نأ
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 نم مهريغ الو -اوسيل ءالؤه .. ةايلا نع هئاصقإ ىلع نولمعيو مالسإلا نوهركي - انيأر
 ! هللا نيدب نيلكوملا -رشبلا

 مکلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو دقلو . ضرألا ی امو تاومسلا فام للو »

 انغ هللا ناکو ضرألا ىف امو تاومسلا ف ام هلل ناف اورفکت ناو . هللا اوا نأ مکایإو

 سانلا اأ مکبهذي اشي نإ . لیکو هللاب ینکو ضرألا ىف امو تاومسلا ی ام هللو . ادیمح

 . اردق كلذ ىلع هللا ناكو . نيرحنآب تأيو

 .. من

 ! هللا ىلإ دوعيس .. ضرألا لك ىف مداق ليج كلانه

 )١( ءاسنلا ةروس ]۱۳١ - ۱۳۳[ .
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 هللا ىلا ناسنإإلا ةدوع

 .. هللا نيد ىلع - لعفلاب تضق وأ - ىضقتس اهنأ امتيغاوط لكب ةثيدحلا ةيلهاجلا تنظ

 نأ كش الو هلوميس « ةلهو لوأل ضرألا ةطيرح أرقي ىذلاف ! كلذ نظت نأ اه قحيو
 ةقافخ ةدحاو ةيار ىريالأو « ضرألا ىف ناكم لك ف ةعوفرم ةيلهاجلا مالعأ ىرب

 ! مالسإال

 ! هللا نيد ىف نيمكحلا مه اوسيل - قباسلا لصفلا ةيان ىف انلق اك -رشبلا نكلو
 . « نوملعيال سالا رثكأ نكلو . هرمأ ىلع بلاغ هللاو»

 نم دانعلاو برحلاو ةهاركلاو ءادعلا فقوم ةيلهاجلا فقت ةرم لوأ هذه تسيل

 ! ماودلا ىلع هنم اهفقوم كلذ امنإ ! مالسإلا

 ؟..م

 وه ررقيو . هرمأب هللا مكحب امإو .. هللا نيد ىف نيكحلا مه رشبلا نوكيال من

 قيرط ىف فقت ىلا ىلهاجلا ديكلا تاعاقف نع رظنلا ضغب « هريرقت دیری ام - هناحبس
 ! تاوعدلا

 ! مالسإلا ىلإ اميدميوأ .قيرطلا ىف ةفقاولا تايلهاجلا ديبيف هللا مكعب
 فاخا ىنإ . هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اي : لاقف هموق ىلإ احون انلسرأ دقل»

 موق اي : لاق . نيبم لالض ىف كارنل انإ : هموق نم اللا لاق . مظع موي باذع مكيلع

 ملعاو مکل حصناو یر تالاسر مکغلبا نیملاعلا بر نم لوسر ییکلو « ةلالض ېپ سیل

 اوقتتلو مكرذنيل مكنم لجر ىلع مكبر نم ركذ مك ءاج نأ متبجعوأ . نوملعت الام هللا نم
 مبنإ انتاياب اوبذك نيذلا انقرغأو كلفلا ىف هعم نيذلاو هانيجنأف . هوبذكف ؟ نومحرت مكلعلو

 .  نیمع اًموق اوناک

 )١( فسوي ةروس ]۲١[ .
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 . نوقتت الفأ هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق اًدوه مهاخأ داع ىلاو»
 : لاق . نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كارنل انإ : هموق نم اورفك نيذلا الملا لاق

 مکل اأو بر تالاسر مكغلبأ . نیملاعلا بر نم لوسر ییکلو ةهافس ېپ سیل موق اي
 اورکذاو ۰ مكرذنیل منم لجر ىلع مكبر نم رکذ مک ءاج نا متبجع وأ . نیمأ حصان

 مكلعل هللا ءالآ اوركذاف ةطسب قلئلا ىف مكدازو حون موق دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ

 نا اندعت اب انتأف ؟ انابآ دبعب ناکام رذدنو ! هدحو هللا دبعنل انتجأ : اولاق . نوحلفت

 ءامسأ ىف ینئولداجتأ . بضغو سجر مكبر نم مکیلع عقو دق لاق ! نیقداصلا نم تنك

 . نيرظتنلا نم مكعم ىنإ اورظتناف ؟ ناطلس نم اهب هللا لزن ام مکؤابآو متنأ اهومتیمس'

 . نینمؤم اوناک امو انتایاب اوبذک نيذلا رباد انعطقو انم ةمحرب هعم نيذلاو هانیجنأف

 ةنیپ مکتءاج دق هریغ هلل نم مکل ام هلل اودبعا موق اب : لاق اًحلاص مهاخأ دوم یلاو»

 مک ذحأیف < وسب اهوسم الو هللا ضرأ ىف لك أت اهورذف ةيآ مكل هللا ةقان هذه : مكبر نم

 اهوهس" نم نوذختت ضرألا ف مک اوبو د داع دعب نم ءافلخ مکلعج ذإ ذا اورکذاو . ملأ باذع

 اللا لاق . نيدسفم ضرألا ىف رعت الو هللا ءالآ اوركذاف < اًتویب لابحلا نوتحنتو اًروصق

 نم لسرم اًحلاص نأ نوملعتأ : مهم نمآ نل « اوفعضتسا نيذلل هموق نم اوركتسا نيذلا
 . نورفاک هب متنمآ یذلاب انإ : ایکن نيذلا لاق . نونمؤم هب لسرأ امب انإ : اولاق ؟ هبر
 . نيلسرملا نم تنك نإ اندعت اجب انتثا حلاص اي : اولاقو مهبر رمأ نع اوتعو ةقانلا اورقعف

 ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي : لاقو منع ىلوتف . نيمناج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهتذحأف
 . «نيحصانلا نوب ال نكلو مكل تحصنو يهر

 نوتأتل مکنإ ؟ نيملاعلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأنأ : هموقل لاق ذإ اًطولو»
 : اولاق نا الإ هموق باوج ناک امو . نوفرسم موق من لب . ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا

 نيرباغلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هانیجنأف ! ! نورهطتی سانا ما . مکتیرق نم مهوجرخأ

 . «نيمرجلا ةبقاع ناك فيك رظناف اًرطم مہلع انرطمأو

 مكتءاج دق . هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اي : لاق اًبيعش مهاحأ نيدم ىلإو»

 ضرألا ىف اودسفت الو < مه ءايشأ سالا !اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةغيب
 نودصتو نودعوت طارص لکب اودعقت الو . نينمؤم رکا مکل ريخ مکلذ اهحالصإ لعب

 ناک فیک اورظناو < مکژکف الیلق محنکذإ اورکذاو ًاًجوع انوغبتو هب نمآ نم هللا لیبس نع

 ىح اهربصاف اونمي ¿ ةفئاطو هب تلسرأ ىذلاب اونمآ مکنم ةفئاط ناك ناو . نيدسفملا ةبقاع
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 بیعش ای كنجرخننل : هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق . نیمک احلا ريخ وهو اننیب هللا مکحب

 هللا ىلع انيرتفا دق ! نيهراك انكول وأ : لاق . انتلم ىف ندوعتل وأ انتيرق نم كلعم اونمآ نيذلاو

 ءاشي نأ الإ - امف دوعن نأ انل نوکی امو < ابنم هللا اناج ذإ دعب مکتلم یف اندع نإ ابنک

 ريخ تنو قحاب انموق نيبو انني حتا انبر . انلکوت هلا ىلع . اًملع ئش لک انہر عسو - ہللا

 ميت ذخأف . نورسانل اإ مكنإ يعش متعبتا نل : هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقو . نيحتافلا

 اوبذك نيذلا ابف اونغي مل نأك اًبيعش اوبذك نيذلا . نيمناج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا
 بر تالاسر مکتغلبأ دقل موق ا : لاقو مہنع یلوتف . نیرساخلا مه اوناک اًبیعش
 ٭ ؟ نیرفاک موق لع یسآ فیکف . مکل تحصنو

 الدب م. . نوعرضي مهلعل ء ءارضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذحخأ الا ین ذ نم ةيرق ى السر امو »

 ةنعب مهانذحأف ! ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق : اولاقو < اوقع ي ةا يلا ناك

 . نورعشي ال مهو

 اوبذك نكلو ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولوو

 . نوبسکی اوناک اب مهانذأف

 انسأب مهيتأب نأ ىرقلا لهأ نمأوأ . نومنان مهو تايب انسأب مہيتأب نأ ىرقلا لهأ نمأفأ»

 . « نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الف ؟ هللا رکم اونمأفآ ؟ نوبعلي مهو یحض
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 .. هللا عم اهلك ةيرشبلا ةصق كلت

 ١ ۲ ,. ضرألا ىف نيزجعم اورفك نيذلا نيسحت ال »

 «٠ نوملعيال سانلا رثكأ نكلو . هرمأ ىلع بلاغ هللاو»

 . هللا ةنس ايف ىرجت نأ دب الو .. ضرألا ىف هللا رجعت نلف تتع اهم ةيلهاجلا نإ

 مه هللا لدب اوعرضي ل اذإف . نوعرضب مهلعل ءارضلاو ءاسأبلاب سانلا ذخأب نأ هتنسو

 . [۹۹ - ه۹] فارعألا ةروس )١(
 . ]٠۷[ رونلا ةروس (۲)
 ۰. [T1] سوب ةروس )۳(

YAS 



 ‹ اوفختسيو <« اوسني ىتح .. باسح الب ضرألا عاتم نم مهأطعأو « ةنسحلا ةئيسلا ناكم

 ! ءارسلا اهدعبو اًنيح ءارضلا انسمت ! مهلثم نحو ! ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق : اولوقيو

 ! نورعشي ال مهو ةتغب هللا مهذخأپ ذئدنعو

 ! هللا ةدارإ نم مساح لخدت باوبأ ىلع مويلا نحنو

 .. ضرألا ءاجرأ مهنيلهاجي نوألي نيذلا نيرفاكلا ىلع ريمدتلا امإ

 .. هللا ىلإ ميتياده امإو

 ىلع بلاغ هللاو» .. هللا ةدارإب داسفلا اذه نم عبني ةبرشبلا نم ديدج ليج ةياده ..وأ
 « ! نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو هرمأ

 تالظ ىف اهلك ةقراغ ةلهو لوأل تدب اك ودبت نل ىرحأ ةرم ةيرشبلا ةطيرح ًأرقن نيح
 ! ةيلهاجلا

 ! رونلا رثاشب .. ةتوافتم دامآ ىلع .. كانه

 ! باتكلا اذه تبتك .. دغلل قرشملا .. دعب نم قرشملا رونلا اذه ءوض ىلعو

 ! تالظلا نم مباثلا رونلا اذه -نيعلا ىأر ىر انأو هتبتک

 ىلا هللا ةنس ئرقتسن طقف انكلو .. ضرألاو تاومسلا ىف بيغلا فرعي دحأ نم امو
 ! ريمدتلا اماو ىدهلا امإ : لوقت ىنلا ىه هللا ةنسو . ليوحت الو اه ليدبتال

 . هللا ىلإ ةيادملا نم نذإ دب الف .. ةيرشبال لماشلا ريمدتلا هللا ريدقت ىف نكي مل اف

 ! تالظلا بلق ىف ةرهاظ رثاشبلا دجنو ! .. هللا ىلإ ةيرشبلا ةياده عقوتن نعفو
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 لك ىف ةمكاحلا ةيلهاجلا ةأطو تحت ةيرشبلا هيساقت ىذلا عيرذلا ءاقشلا اذه

 .. ضرألا



 . سانلا عقاو غوصي ىذلا لتاقلا باذعلا اذه

 .. باصعألل رمدملا قلقلا اذه

 قالحألاو عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف : سانلاب ملاظملا عقوي ىذلا داسفلا اذه

 .. يش لكو .. نفلاو نيسنجلا تاقالعو

 . هللا ىلإ ناسنالا ديعتس ىلا لماوعلا نم لماع - هتاذب اذه

 .. تيمم باذعو . ةقاطلا قوف ءاقش هنأ

 مفانم نم اه حيتأ ام ليبس ىف هلمتحتوأ ! هللا عم اًدانع مويلا هلمتحتل ةيلهاجلا نإو

 ! تاوهشو ةيئزج

 ! لاتحالا ةلأسم تسيل ةلأسملا نكلو

 .. راني ًادبف .. هتاذ ىرشبلا نايكلا قاعأ ىلإ لصو دق ريمدتلا نإ

 .. هللا دناعي ىذلا ليحلا اذه راهنيسو

 ىلإ دوعيس .. راهنما ليجلا نم سردلا ىعيس ليج .. قافآلا ىف دعب نم مداقلا ليحل ا نکلو

 . هللا
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 ! « ملعلا» ءوض ىلع ليجلا اذه ىف سانلا رفك دقلو

 ةفارالا ىلع ىضق دق معلا نأو . هتلاب نامي إلا یاني معلا نأ ضرألا نيطايش مبتمهنآ دقف

 ! « هللا » ةفارخ : ىطسولا روصعلا ىف سائلا رئايض المت تناک ىلا

 ملعلا مدقت الك ! نيطايشلا ىديأ ىف لئاسولا ثبخأ نم ةليسو ملعلا مدقت ناك مث نمو
 . هللا نع ةيرشبلا داعبإ ىف اولغوأ

 اوأدب دق -رفكلا ىلإ هوداق نيذلا ‹ ةيرشبلا نم ليجلا اذه « ءايبنأ»  ءاملعلا نكلو

 ! هللا ىلإ نودوعي

 : تافاضإ ايلإ فيضنو « لبق نم اهانتأ ىلا ءاملعلا تاداهش ضعب انه ديعنو

 : تايضايرلاو تايعيبطلا ماع « زنيج سميج » ريس لوقي
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 ًيرط الإ كلست نأ عيطتست ال ةعيبطلا نأ قثاولا ريرقت ررقي ميدقلا ملعلا ناك دقل»
 لساست ىفو « هتيامن ىلإ نمزلا ةيادب نم هيف ريستل لبق نم مسر ىذلا قيرطلا وهو : اًدحاو
 معلا امأ . «بر» ةلاحلا اهعبتت أر ةلاحلا نأ نم صانم إل هنأو ‹ لولعمو ةلع نيب رمتسم

 ةلاح لا اهعبتت نأ لمتحب «أ» ةلاحلا نأ وه : نآلا ىتح هلوقي نأ عيطتسي ام لكف ثيدحلا
 ف نإ من .رصحلا امتطح ىلا ىرحألا تالاحلا نم اهریغ وأ «در وأ «ج» وأ «ب»

 ناو «ج» ةلالا ثودح نم ًالاتحا رثکأ «بر ةلالا ثودح نإ : لوقي نأ هتعاطتسا

 ةجرد ددحم نأ هرودقم ىف نإ لب .اذكهو ..«د» ةلاملا نم ًالانحا رثكأ «ج» ةلاحلا

 هنكلو . ضعب ىلإ ةبسلاب اهضعب «د»و «هج» و «ب» تالاحلا نم ةلاح لك لاتحا

 . لمتح |ع اًمئاد ثدحتي هنأل . ىرخألا عينت تالاحلا ىأ : نيقي نع ابنتي نأ عيطتسب ال

 (.. رادقألا ىلإ لوكوم هرمأف ثدحم نأ بح ام امأ

 : اينالأب تروفكنرف ةعمام تابنلاو ءايحألا ذاتسأ «تسنرإ زلراشت لسر» لوقيو

 ضعب بهذف « تاداملا ملاع نم ةايحملا ةأشن رسفت ىكل ةديدع تايرظن تعضو دقل»
 ضعب ممجت وأ ‹« سوريفلا نم وأ ۰ نيجوتوربلا نم تأشن دق ةايحلا نأ ىلإ نيثحابلا

 ةوجفلا تدس دق تايرظنلا هذه نأ سانلا ضعب ىلإ ليخب دقو ‹ ةريبكلا ةينيتوربلا تائيزجل ا
 نأ وه هب مسن نأ ىغبني ىذلا عقاولا نكلو . تاداملا ملاعو ءايحألا ملاع نيب لصفت ىتلا
 نالذخو لشفب تءاب دق لا نم ةيحلا ةدالا ىلع لوصحلل تلذب ىلا دوهجلا عيمج
 ‹ علطتملا اعل رشابلا ليلدلا مقي ب نأ عيطتسي ال هللا دوجو ركني نم نإف كلذ عمو . نیعیرذ

 ةايللا روهظ ىلإ ىدؤي نأ 3 ‹ ةفداصملا قيرط نم تائيرحلاو تارذلا عج در نأ ىلع

 نأ ىف ةيرحلا قلطم صخشالو . ةيحلا ايالخلا ىف اهاندهاش ىتلا ةروصلاب اهميجوتو اهتنايصو
 رمأب ملسي امف كلذ لعفي ذإ هنكلو ! هدحو هنأش اذهف < ةايحلا ةأاشنل ريسفتلا اذه لبقي
 . اهربدو ءايشألا قلخ ىذلا « هللا دوجوب داقتعالا نم لقعلا ىلع ةبوعص وأ ازاجعإ دشأ

 انيلع بعصب ةجرد دقعتلا نم تغلب دق ةسلا ايالا نم ةيلخ لك نأ دقتعأ ىننإ»

 هتردقب دهشت ضرألا حطس ىلع ةدوجوما ةيحلا ايالخلا نم نيبالملا نيبالم نأو . اهمهف
 . اسار اتايإ هللا دوجوب نمؤأ ىننإف كلذلو . قطنملاو ركفلا ىلع موقت ةداهش

 ذاتسأو « تاتابنلا ةثارو یئاصخإو ىویإ ةعماج نم هاروتكد) «مایلو جنفريإ » لوقيو

 : (ناجشتيم ةعماجب ةيعيبطلا مولعلا
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 ف ةيهانتلا ةريغصلا قئاقدلا كلت تأشن فيك انل رسفت نأ عيطتست ال مولعلا نإ»

 مولعلا عي عیطتست ال اک . داوملا عيمج انم نوكتت ىلا یهو ۰ دع اہیصحب ال ی لاو . اهرغص

 ةريغصلا قئاقدلا هذه عمجتت فيك - اهدحو ةفداصملا ةركف ىلع داتعالاب ال رسفت نأ

 .. ةایلا نوکت یکل

 ةساردب متت ىلا ةحيسفلا ةيملعلا نيدايملا نم وهو . ءايحألا ملع ةساردب تلغتشا اقلو ١
 . نوكلا اذه نكست ىلا ءايحألا نم عورأ هللا تاقولخ نيب سيلو . ةايحخلا

 هل دجت نأ عيطتست لهف . قيرطلا بناوج دحأ ىلع امن دقو ليئض يسرب تابن ىلإ رظنا ١
 ةيح ةلآ هنإ ؟ ةعئارلا تالآلاو ددعلا كلت نم ناسنإلا هعنص ام عيمج نيب هتعور ىف اًريظن
 ةيوميكلا تالعافتلا نم فالآب . راهنلا فارطأو ليللا ءانآ عطقنت ال ةبئاد ةروصب موقت
 عیمج بیکرت ف لحخدت ىلا ةداملا وهو - مزالبوتوربلا ةرطيس تحت كلذ متيو ٠ ةيعيبطلاو

 . ةيحلا تانئاكلا

 هنكلو . اهدحو اذكه اهعنصي مل هللا نإ ؟ ةدقعملا ةيحلا ةلآلا هذه تءاج نيأ نما
 ° ليج ىلإ ليج نم رارمتسالا ىلعو « اهسفن اهسفن ةنايص ىلع ةرداق اهلعجو . ةايحلا قلحخ

 رژاکتلا ةسارد نإ .. رحآو تابن نيب زييقلا ىلع اننيعت ىتلا تازيمملاو صاوخلا لكب ظافتحالا

 . « هللا ةردقل اًراهظإ اهركأو ءايحألا مع تاسارد عور ريتعت ءايحألا ىف

  یوحځ دحاو باتک نم ةذوحأم - جذاع درع یهو  جذاغلا هذېم انه تکنو

 ةياهاجلا بساور تناك نإو ء هللا ىلإ اهلك هجتت ءارآلا نم. ةريبك ةعومحم  هدحو

 < !١© تاريبعتلا نم ريثكو تاروصتلا نم ريثك ىف ىرت لازت ام (! ةيملعلا)

 - لبق نم رفكلا ىلإ هوداق نيذلا ليجلا اذه ءايبنأ - ءاملعلا تاداهش ىلاوتت اذکهو

 ! ہلا یا دوعب نا هوعدن

 ! هللا ىلإ ناسنالا ديعتس .. مويلا ةمناقلا مظنلا رايبناو

 نكت ناو ىهو .. ضرألا ءاجرأ مظعم ىف ماظنو ةديقعك تكلهّنسإ دقف ةيلامأرلا امأف

 )١( ناحرس ديحملا دبع شادرمدلا روتكدلا ةمجرت " ملعلا رصع یف للجتب هللا« باتک .
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 .. ىرخألا لودلا ىف هتقاذ ىذلا موتحلا ريصملا وه اهريصُف « اكيرمأ ىف ةيراض لازت ام

 اهنإ ! هللا ةنس ساسأ ىلع امنإو .. ةيخيراتلا وأ ةيداملا وأ ةيداصتقالا ةيمتحلا ساسأ ىلع ال

 ! راهنت نأ دبالف رشلا ىف اهادم تزواجت

  ةيلهاحملا تاعدتبم ثدحأو «مويلا تنب» ربتعت لازت ام ىتلا ةديدجلا - ةيعويشلا امأو

 ةقلطلا ةاواسملا ةركف لع ءاضقلا نم دبال هنأب 1۹٦٤ ةنس سرام ف فوشورحن حرص

 ةيعاملا عرازملا نأو ٠ جاتنإلا ةدايزل ىدرفلا زفاحملا لالغتسا نم دبال هنأو « روجألا ىف

 ! لوصحلا ةفيعض

 . ةلالدلا حضاو مالك اذهو

 . ىعويشلا «بهذملا» الع ماق ىلا ةينينيللا ةيسكرام لاب لماك «رفك» هنا

 , هللا دنع هملع .. رخ ماظن ا «ةدر ١ هنا

 ‹ ةديقعو بهذمك - اراها اذاف . ةثيدحلا ةيلهاجلا ناجع ناذللا ناماظنلا امه ناذهو

 ةربعلا تسيلف . غارفلا المي رخآ ماظن نم دبالف - ةبلاحلا ةيسايسلا توق نع رظنلا فرصب
 كرتعم ىف رصنلا ىلإ اهدوقتو ةيسايسلا ةوقلا مكحت ىلا ةديقعلاب ةربعلا امنإ . ةيسايسلا ةوقلاب

 . ةايحلا

 ىصقأ نم نيتفرطتلا ةيعوبشلاو ةيلامأرلا دعب ةبرشبلا امرجت ةديدج « ةبرجت » كانه سيلف
 هلهأ ىو ! «مالسإلا» هللا هاس ىذلا « طسولا» ماظنلا الإ راسيلا ىصقأو نيملا

 ! «نيملسملا »

 ىلع ءادھش اونوکنو مکیلع ادیھش لوسرلا نوکیل اذه ینو لبق نم نیملسملا مک ام وہ

 ۾ سانلا

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ةمأ مكاناعج كلذكو»
 (r) ( ادیهش

 )١( بابلا اذه ىف فوشورخ ةسايس نم اًنيش ايسور ىف ثدح ىذلا ريخألا بالقنالا لدعي م !
 ) )۲ةرقبلا ةروس (۴) . [۷۸] جحلا ةروس ]۱4۴[ .
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 .. هللا ىلإ ناسنإلا ةدوع ىلع لئالدو رئاشب اهلك كلت

 ! تالالدلا هذه لك نم ةلالد غلبأ ةرضاح « ةيخيرات» ةرهاظ كانه نكلو

 _ اکیرمأ ف زربت نأ .. ضرألا لک یف هنیدل دیکت یتلا ةياهاجلا هذہب ہللا ءازہنسا نم نإ
 ذختتو « ايقيرفأو ايسآ ف مالسإلا ةبراحل اهاوق ربكأ دصرت ىتلا ٠ ةثيدحلا ةيلهاجلا ةميعز
 ىيلصلا ديكلا امف دحتيو « هلك خيراتلا ىف ةيلهاجلا اتمدختسا ىتلا لئاسولا ثبخأ كلذل
 رقع ىف ‹ تاذلاب هذه اکیرمآ یف زربت نأ _ مالسإلا لتق ىلع اًدهاج لمعيل ىنويهصلاو

 !! ىمالسإ مكح ةماقإ ىلإ وعدت ةباش ةيمالسإ ةكرح « ايف نينطاقلا اهلهأ نيب نمو اهراد

 ! هللا نيدل نيدئاكلا كثلوأب  هناحبس - هللا نم ءازهتسا كلذ دعب سيلو

 «ىمالسإلا ملاعلا» لحخاد ىف مالسإلا ةبراحم فف نوينويهصلاو نويبيلصلا دهج دقل

 .. هللا نيد ىلإ وعدت ةكرح لک ىلع ءاضقلاو

 ىذلا بوهرملا ودعلا اذه نم اوجن دقف ىديلقتلا هنطوم ىف هولتق دق اومادام منأ اونظو

 نوکرفیو .. هنیدو هّللاب نوأزهب م سارک ی اوسلجو ! دعب وأ بيرق موی یا ف هتظقب نوبهری

 ! نیرورسم میدیا

 فيك نوفرعي ال مم ةيصم .. مهراد رقع ف .. مه ةلهذملا ةأجافملا تناك .. م

 لتق نم نيملسملا كئلواب هنوعقوي ام مغرلا ىلع ٠ موي لك ىف مہيلع ديزت یهو اہنم نوصلختب
 ىلعو ؛ ريفنتلاو هيوشتلل ةياعدلا نم الع هنوطلسي امم مغرلا ىلعو ! دي رشتو نجسو بيذعتو

 ! مالسإلا دالب یمسی ام یف

 . نيدئاكلا هب رذنأ ىذلا هللا ركل جذومن اهدحو كلتو

 . (نيركاملا ريخ هتلاو . هللا ركمو اوركمو»

 . "«نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الف ؟ هللا ركم اونمأفأ»

% *## 

 . ]٤[ نارمع لآ ةروس (۱)
 . [۹4] فارعألا ةروس (۲)
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 ! ةيرشبلا ىف اًدغ ثدحي نأ نكمي ال جذومن كلذك ىهو

 ةيمنهجلا اهلئاسو نأو ! ضرألا نع هللا نيدل لظ لك تدعبأ دق امنأ تنظ ةيلهاجللا نإ

 ! ةيرشبلا نهذ نع اًديعب ارطاخ نيدلا ف ريكفتلا درم تلعج دق
 ! هللا نيد ىف نيكحنا مه اوسيل سانلا نکلو

 نوعرجتيو ةيلهاجلا بلق ىف نوشيعي رشبلا نم قيرفل ىنابرلا هيجوتلا ةلثمأ نم لثم اذهف
 هيلا نوهجوتبو .. هللا نع نوثحبيو .. اهلك مومسلا هذه نوذبني مه اذإف .. اهموم لک

 ىلإ ةيدؤملا قرطلا ىتشو بابسألا ىتشب لوحتلا اذه لثم ىلإ اهقيرط ىف اًدغ ةيرشبلاو
 ! هلا

 ىف هرابخأ موي لك علاطن ىذلا رضاحلا لثلا اذه ف ىرن اک .. نیه نیه هللا ىلع وهو

 .. تالحماو فحصلا

 ! ةيلهاجلا هديكت ىذلا ديكلا لك نم مغرلا ىلع نيه

 ! ضرألا ىف هنيدل ربدي نیح هناحبس هللا دنع امه نزو ال ةغراف تاعاقف هلک دیکلا اذهف

 ! (نوملعي ال سانلا رک نکلو .. هرم لع بلاغ هللاو »

* *#* *%* 

 .. هللا مامأ ةظهاب ةعبت نولمحم ىديلقتلا «! ىمالسالا» ماعلا ىف «! نوملسملاو»

 .. هللا هب مهرمأ ىذلا دشارلا مهعمتجم ةماقإ نع دوعقلاو .. مهيد رمأ ىف نواهتلا ةعبت

 مهافم نودمتسي مهنم .. ءايلوأ هللا نيد ءادعأ ذاختاو ‹ ةيلهاجلا ءارو قايسنالا ةعبت لب

 ! نيدلا اذه رمأ ىف ةحيصنلا نوذخأي مهم لب « مہتایح

 .. هللا باذع نم ايف ءىش مهجني ال .. ةظهاب ةعبت

% #*# % 

 مېلذمو مېن اوه ى < نيرداس «نوملسملا» ىضمب نيح ةروطحخ ةعبتلا هذه دادزت ٤

 ! هللا نيد لابقتسال - دغ - انت ةيرشبلا ايب .. مينواهتو مهفعضو مهلهجو
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 ! .. مہنواتو مهفعضو مهلهجو مهتلذمو مہناوه یف مهو « نيدلا اذه اغ موقيسو

 ۲)٩ مهسفنأب ام اوریغی یتح موقب ام ريغي ال هلا نا»

 ! لذلاو ناوملا مهسفنأل اوضر نيذلا ليزاهملا ءافعضلا دي ىلع هنيد هللا رصني نلو

 . اتقيقح ىلع اب نوموقيو ةعبتلا نولمحب نيرحآ اًموق - ديري نيح - هنيدل ءیشنب وه امنا

 . «اًريدق كلذ ىلع هللا ناكو . نيرحآب تأيو سانلا اأ مكبهذي اشي نإ»

 نولمحي نيرخآ اًموق نورب نيح <« ادع راعلا نويديلقتلا «! نوملسملا» ءالؤه لمحيسو
 ! نوميقم مہناوه لع مهو هللا ةبار

 .. ايف اولظ مأ متمون نم «نوملسملا» ءالؤه ماق ءاوسو
 .. ةوارضو اًتونج ديكلا دادزا مأ ‹ هللا نيدل برحلا نع نونحلا ديكلا فك ءاوسو

 إ کلا ا ناسنألا دوعبس

 ! .. ناعالا دیدش دوعیس

 .. توغاطلا مالظ ردقبو .. سانلا تاباذع ردقب .. ىلاحلا رفكلا ردقبف

 ! ..رونلا نوکیس

 .. تالظلا ىف ةيداب ..رونلا اذه رئاشبو

 .. هللا نيد قرشي ادغو

 ..رحلآ ليج ىف .. اًدغ ناك مأ ,. دودحلا رمعلا ىف .. اننيعأب هانرصبأ ءاوسو

 ! هللا ىلإ ناسنإلا دوعيس

 ! نایإلا دیدش دوعیس

 . ۳ «نورفاکلا هرک ولو ۰ هرون م هّللاو »

 مظعلا هللا فدص

 )١( دعرلا ةروس ]١١[ .

 ) )۲ءاسنلا ةروس ]۱۳١۳[ . ) )۳فصلا ةروس ]۸[ .
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 قورشلاراد نع ردصي

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 نارقلا لالظ یئ

 نارقلا ىف ةمايقلا دهاشم

 نارقلا ىف ىنفلا ريوصتلا
 ةراضحلا تالكشمو مالسإالا

 هتاموقمو ىمالسالا روصتلا صئاصخ

 هجهانمو هلوصأ يبدألا دقنلا

 ةايحلا ىف رعاشلا ةمهم
 نيدلا اذه

 مالسإلاو ىملاعلا مالسلا
 قيرطلا ىف ماعم

 مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا

 يمالسإلا نفلا جهنم
 (لوألا ءزحلا) ةيمالسإللا ةيبرتلا جنم
 (ىفاثلا ءزحلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جىنم
 ديلاقتلا ةكرعم

 عمتحماو سفنلا ف

 ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا
 ةيناسنإلا سفنلا ىف تاسارد

 نؤوملسم نحن له

 بطق ديس ذاتسألا ةبتكم

 ةيمالسإ تاسارد

 ىمالسإ عمتحم وحن
 جاهنمو ةركف خيراتلا ف
 ابرلا تايآ ريسفت

 ىروشلا ةروس ريسفت

 تایصخشو۔ بتک
 نيدلا اذه لبقتسملا

 دولا انتکرعم

 ةيلاجأرلاو مالسإلا ةكرعم

 مالسالا ىف ةيعاجالا ةلادعلا

 بطق دمحم ذانسألا ةبتكم

 لوسرلا نم تاسبق
 مالسإلا لوح تاش

 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 ةينارق تاسارد
 ححصت نأ غبن مدافم

 ةرصاعم ةيركف بهاذم

 یمالسالا خیراتلا بتکن فیک

 عبطلا تحت

 مالسإالاو نوقرشتسملا



 ةيمالسإالا قورشلا راد بتك نم

 رسيملا رسفملا قورشلا فحصم
 يربطلا مامإلا ريسفت رصتخم

 ريسافتلا ةمقو فحاصملا ةفحت

 ءازج الا ضعبل ةلصفنم تاعبطو ةفلتخم ماجحأ 5

 ميركلا نآرقلا ريسفت
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ةعيرشو ةديقع مالسإلا
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ىراتفلا

 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 مالسإالا تاهیجوت نم
 توتلش دومحم ربكألا ماما

 ميركلا نآرقلا ىلإ

 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 رشعلا اياصولا
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 داصتقالا ملاع ين ملسلا
 ين نب كلام ذاتسألا

 هللا ءايبنأ

 تج دمحأ ذاتسألا

 ةيناسناالا يبن

 نیسح دمحأ ذاتسألا

 ةينابهر أال ةيئابر
 يودنلا ينيسحلا يلع نسحلا وبأ

 عبسلا تاءارقلا يل ةجحلا

 مركم ملاس لاعلا دبع روتك دلا ميدقتو قيقحت

 يحولاو لقعلا نيب يمالسإلا ركفلا

 مركم ملاس لاعلا دبع روتك دلا

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا فراشم ىلع
 ريزولا يلع نب مهاربا ذاتسألا

 ةدلاخلا ةلاسرلا
 مازع نمحرلا درع ذاتسألا

 ان ًالوسر دمحم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 لکاشم الب نوملسم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 قرطلا قرتفم يث مالسإلا
 ةورع دمحأ روثتک دلا

 يمالسإلا هقفلا يف ةبوقعلا
 يسن يحتف دمحأ روتک دلا

 يعامتجألا عافدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فقوم

 يمالسإلا هقفلا يل مئارجلا

 يمالسإلا يئانجلا هقفلا لخدم

 يسه يحتف دمحأ روتك دلا

 يمالسإإلا هقفلا يف صاصقلا

 يسلم يحتف دمحأ روتك دلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يأ ةيدلا
 يسلب يحتف دمحأ روتك دلا

 جارعم او ءارسإلا

 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف



 ردقلاو ءاضقلا

 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف

 ةيمالسإ اياضق
 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليصضف
 نآرقلا ين ينفلا ريبعتلا

 نیما خيشلا يركب روتك دلا

 يوبنلا ثيدحلا بدأ

 نيمأ خيشلا يركب روتك دلا
 نيدحلملاو نييداملا ةهجاوم يف مالسإالا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نآرقلا يف دوهيلا
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 هللا ماي

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 یفکو نوملسم

 بيطخلا مبركلا دبع ذاتسألا

 ةيباهولا ةوعدلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاثسألا

 نيدو بدأ _ نولوألا لاق
 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 بر ای لق
 يلدملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 قحلا ناميإلا
 ةشي رج يلع راشتسملا

 ينسحلا هللا ءامسأ لوح ديدجلا
 ديعس يبغملا دبع ذاتسألا

 مايصلا ين عونمملاو زئاجلا
 يعطل مظعلا دبع روتك دلا

 ةعبرألا بهاذملا ءوض يف ةرمعلاو جحلا كسانم
 ىعطملا ميظعلا دبع روتك دلا

 بحملا دلولا اهيأ
 يلازغلا مامإلا

 نيدلا يف بدألا
 يلازغلا مامإلا

 رشعلا اياصولا حرش

 انبلا نسح ماموال

 ناطلسلاو نآرقلا

 يديوه يمهف ذاتسألا

 كبكلا ىفطصم ذاتسألا

 بيطخلا دادعإو ةباطخلا

 يلش ليلجلا دبع روتك دلا
 نآرقلا خيرأت
 يرايبألا مهاربإ ذاتسألا

 ةدروتسملا ئدابملاو مالسإلا
 رمللا معنملا دبع روتك دلا

 ٠١/١ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 ٠/١ تيبلا لهأ ةلسلس

 تايضايرلا ين نيملسملا ءاملع ماهسإ
 عافدلا هللا دبع يلع روتك دلا فيلأت
 يوش لالج روتک دلا یتیلعتو بیرعت

 ديسلا زيزعلا دبع روتك دلا ةعجارم

 هقفلا ين هرثأو ثارتلاو ةنسلا ين دحاولا ربخلا
 يمالسإلا

 انهم داشر ريهس ةروتك دلا

 قرشلا يل ةميدقلا نايدألا
 يلش فوژر روتک د



 #O Licensees nenupeensennnonanannnnn هه لفم

 VF cesses دسیه

 NV cecsusuenessenrunnenesesenenenennnenasnrenannsesanaranennnne خيراتلا نم ةحفص

 EY ecer ةثيدحلا ةيلهاجلا حمالم

 OO acess روصتلا ىف داسف

 AE sess ..كولسلا ىف داسفو

 AA cases ةسايسلا ى س

VIA eee داصتقالا یف e 

 ® ecer عاتجالا ی ©

VE cesses قالحألا یئ @ 
 4 essere نیسنیلا تاقالع ی @

 AE assesses نفلا ى س

 VAT cess !ءیش لک ی ھ

 Yee sessment ! مالسإالا نم دبال

 VY eee eee ! ؟ مالسإلا نوهرکی اذا
ٍ 
 AY sess esses هلأ ىلإ ناسنإلا ةدوع

 ۸۹/۳۹۰۹٩ : عادیإلا مقر

 ۹۷۷ ۔ ۳۲١ ۱٤۸ ۲ : یلودلا ےقرتلا

 قورشلا عباطم
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